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1 
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., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće 
Grada Đurđevca na 9. sjednici održanoj  20. veljače 
2015., donijelo je 

O D L U K U 
o dodjeli javnih priznanja 

Grada Đurđevca 
 

Članak 1. 
 
 U povodu Dana Grada Đurđevca, 23. travnja 
2015. 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: 

 
- Udruzi za pomoć osobama s mentalnom 
retardacijom Đurđevac. 

          

 Udruga za pomoć osobama s mentalnom 
retardacijom Đurđevac osnovana je na inicijativu 
nekolicine roditelja djece s poteškoćama u razvoju 
1998. godine sa ciljem izučavanja i praćenja oblika 
rehabilitacije i potpore osobama s mentalnom 
retardacijom te okupljanja i zaštite osoba s 
invaliditetom. U okviru Udruge osnovan je Klub „Mali 
princ“ kako bi se djeca s mentalnom retardacijom 
družila i provodila vrijeme  na kreativnim 
radionicama. Danas Klub okuplja djecu školske dobi, 
mlade i odrasle osobe s mentalnom retardacijom. 

 Od svojeg osnutka do danas Udruga skrbi o 
potrebama osoba s poteškoćama u razvoju, o 
poboljšanju njihove kvalitete života, očuvanju 
stečenih socijalizacijskih vještina i integraciji osoba s 
mentalnom retardacijom u lokalnoj zajednici. 

 U svome radu Udruga se oslanja na vlastite 
snage te suradnju volontera i vanjskih stručnih 
suradnika. Rad Udruge financira se temeljem 
kvalitetnih projekata i programa koje prijavljuju prema 
nadležnim ministarstvima, zakladama i fondovima 
Europske unije. 

 Danas Udruga skrbi o četrdesetak osoba iz 
Đurđevca i okolnih općina, provodi svakodnevne 10-
satne aktivnosti pet dana u tjednu te broji 5 
zaposlenih koji brinu o potrebama svojih članova – 
korisnika i njihovih obitelji.  

 Organizirane aktivnosti za korisnike su vrlo 
značajne jer omogućuju kvalitetno zbrinjavanje 
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osoba oštećenog zdravlja, a njihovim skrbnicima i 
članovima obitelji omogućuju posvećivanje svojim 
svakodnevnim radnim i društvenim obvezama. 

 Osobito velika pozornost posvećuje se 
kreativnom radu osoba oštećena mentalnog zdravlja, 
a to se od prvih dana provodi kroz Klub „Mali princ“, 
kroz čiji rad je vidljivo da svako dijete i odrasla osoba 
uz stručno vođenje djelatnika i suradnika pokazuje 
vrijednosti koje bez stručnih metoda i pristupa nikada 
ne bi bile otkrivene. 

 Zbog svih ostvarenih rezultata u 
dosadašnjem djelovanju, Udruzi za pomoć osobama 
s mentalnom retardacijom Đurđevac dodjeljuje se 
javno priznanje Zlatna plaketa „Sveti Juraj“. 

2. Javno priznanje Nagrada za životno djelo 
dodjeljuje se: 

 
- Gospođi Barbari Fuček - Leško  iz 
Đurđevca. 
 
Gospođa Barbara Fuček – Leško rođena je 

28. studenoga 1937. godine u Đurđevcu.  
Obzirom da je od rođenja osoba  sa stopostotnim 
invaliditetom, cijeli život radila je na promociji 
vrijednosti osoba s invaliditetom, izjednačavanju 
njihovih mogućnosti i na prevladavanju različitosti u 
nastojanju da postojeće pravne norme ne ostanu 
samo mrtvo slovo na papiru. 

 Nakon diplome na Pravnom fakultetu u 
Zagrebu, čitav svoj radni vijek provela je na mjestu 
sutkinje za prekršaje u Prekršajnom sudu u 
Đurđevcu, a ujedno je bila aktivna i u društvenom 
životu  te se bavila problemima maloljetničke 
delinkvencije, socijalne skrbi, alkoholizma, a najviše 
problematikom osoba s invaliditetom.  

 Godine 1965. uviđa se potreba za 
udruživanjem osoba s invaliditetom, pa se tako 
gospođa Barbara angažira u lokalnom udruženju 
sportaša s invaliditetom, a 1967. godine uključuje se 
u rad Saveza za sport i rekreaciju invalida Hrvatske, 
koji kasnije mijenja ime u Hrvatski paraolimpijski 
odbor. Kroz godine gospođa Barbara obavljala je u 
Odboru razne dužnosti, a trenutno obnaša dužnost 
dopredsjednice. 

 Godine 1980. gospođa Barbara Fuček – 
Leško sa grupom entuzijasta osnovala je Gradsko 
društvo invalida Đurđevac, čija je danas predsjednica 
i zaštitni znak. Njenom inicijativom Đurđevac je među 
prvim gradovima u Hrvatskoj počeo raditi na 
sustavnom uklanjanju arhitektonskih barijera, još 

početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća. 

Sa svojim suradnicima i partnerima inicirala 
je i provela više od 50 značajnih projekata na 
lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini o 
problematici osoba s invaliditetom, kao primjerice: 
prvi popis osoba s invaliditetom na ovom području, 
projekt „Đurđevac pristupačan grad“ proveden u cilju 
otklanjanja arhitektonskih barijera, zapošljavanje 100 
mladih osoba s invaliditetom u zaštitnom pogonu 
„BILO-KALNIKA“ u Đurđevcu, organizaciju skupa 
povodom međunarodnog dana ljudskih prava pod 
nazivom „Invalidi Hrvatske u miru žele živjeti mirno“, 
projekt „Mi smo dio zajednice“, projekt „Prvi okrugli 
stol o nasilju nad ženama s invaliditetom u 
Hrvatskoj“, projekt „Adaptacija poslovnog objekta“ 
čime je Udruga dobila na korištenje 240 m2 
poslovnog prostora s vrijednošću projekta oko 
700.000,00 kuna koji je između ostalih financirala 
američka udruga AED, nadalje tu su projekti 
„Mobilnost za sve“ gdje je nabavljeno novo kombi 
vozilo prilagođeno prijevozu osoba s invaliditetom, te 
brojni drugi projekti. 

 Od 2010. godine Udruga provodi Pilot 
projekt osobnog asistenta, u okviru kojeg je 6 osoba 
s najtežim oblicima invaliditeta dobilo osobne 
asistente. 

 U svim nabrojenim programima i projektima, 
gospođa Barbara Fuček – Leško bila je glavni motor i 
pokretač. 

 Gospođa Barbara Fuček – Leško  za 50 
godina kontinuiranog rada u sportu osoba s 
invaliditetom nagrađena je 2014. godine Zlatnom 
plaketom Hrvatskog paraolimpijskog odbora.  

Čitav svoj život gospođa Barbara posvetila je 
pomaganju drugima i radu za opće dobro, veliko je 
nadahnuće svima koji su u doticaju s njom i koji od 
nje mogu naučiti o pravu i pravdi, o davanju i 
beskrajnoj vjeri u ljude, o pozitivnom stavu u životu i 
unutarnjoj snazi. 

3. Javno priznanje Povelja Grada Đurđevca 
dodjeljuje se: 

- Gospođi Anđeli Kožarić, dobrovoljnoj 
darivateljici krvi, za darovanih 76 doza krvi. 

 
 Gospođa Anđela Kožarić rođena je 8. 
svibnja 1961. godine u Đurđevcu. Od 18. godine 
postala je dobrovoljni darivatelj krvi i do sada je krv 
darivala 76 puta. 
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 Time zaslužuje divljenje i poštovanje, jer je 
zahvaljujući njenom nesebičnom darivanju krvi, 
mnogo ljudskih života spašeno i mnogo bolesnih 
osoba ozdravljeno. 

 Kao članica velike humane obitelji darivatelje 
krvi, gospođa Kožarić do sada je primila priznanja 
Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac, Društva 
Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije, 
Hrvatskog Crvenog križa, te župana. 

 Za svu njenu plemenitost, humanost i ljubav 
prema čovjeku, gospođi Anđeli Kožarić dodjeljuje se 
javno priznanje Povelja Grada Đurđevca. 

- Gospodinu Zdravku Patačku iz Đurđevca, 
za dugogodišnje kulturne i sportske 
aktivnosti u Gradu Đurđevcu. 
 
Gospodin Zdravko Patačko rođen je 13. 

veljače 1973. godine. U scenskoj viziji „Legenda o 
Picokima“ sudjelovao je prvi puta 1979. godine kao 
statista i od tada je kontinuirano sudjelovao u njezinoj 
organizaciji, a 2005. i 2014. godine bio je glavni 
redatelj scenskog uprizorenja. 

U razdoblju od 1987. do 1997. godine 
gospodin Patačko bio je istaknuti član folklorne 
sekcije KUD-a Petar Preradović Đurđevac, a aktivan 
je i u sportskom životu grada kao član Upravnog 
odbora Zajednice sportskih udruga u dva mandata, 
predsjednik Nogometnog kluba Graničar u jednom 
mandatu, te potpredsjednik Županijskog nogometnog 
saveza Koprivničko-križevačke županije u dva 
mandata. 

 Kao dugogodišnjem đurđevačkom kulturnom 
i sportskom aktivistu i promotoru Grada Đurđevca, 
gospodinu Zdravku Patačku dodjeljuje se javno 
priznanje Povelja Grada Đurđevca. 

- Ekološkom društvu Đurđevac, povodom 
25. godišnjice djelovanja. 
 
Ekološko društvo Đurđevac osnovano je 10. 

ožujka 1989. godine. Najstarija je ekološka udruga u 
sjeverozapadnoj Hrvatskoj s kontinuiranim djelo-
vanjem tijekom 25 godina postojanja. Početkom 90-
tih godina prošlog stoljeća, Društvo je započelo 
kampanju za zaštitu rijeke Drave te se je povezalo sa 
srodnim udrugama u Mađarskoj, Austriji i Sloveniji. 
Kampanje su organizirane putem predavanja za 
javnost, objavljivanja ekoloških tekstova u tisku, 
izložaba, promocija, radionica i osvještavanja 
lokalnog stanovništva o potrebi očuvanja žive Drave.  

 Na lokalnom planu Društvo se je izborilo za 
proglašenje Park šume Borik kao ekološke zone u 
srcu Grada.  

 U pojedinačnim akcijama i kampanjama, 
Društvo pledira za čist zemljovid Podravine, traži 
indentifikaciju i proglašenje „zelenih točki“ Podravine 
i bave se domenom obrazovanja za okoliš. Društvo 
trenutno okuplja 35 aktivnih članova. 

 Povodom 25. godišnjice djelovanja, 
Ekološkom društvu Đurđevac dodjeljuje se javno 
priznanje Povelja Grada Đurđevca. 

- Sportsko-kulturnoj udruzi „Peski“ 
Đurđevac, za aktivno sudjelovanje u 
programima na unapređenju položaja i 
stvaralaštva mladih. 

 
Sportsko-kulturna udruga „Peski“ Đurđevac 

osnovana je 15. veljače 2014. godine, a ranije je 
djelovala pod nazivom Udruga mladih „Peski“ 
Đurđevac od 2005. Udruga je osnovana sa ciljem 
promoviranja kulturno-umjetničkih sadržaja, sportskih 
sadržaja, promicanja interesa i aktivnosti djece i 
mladih, promoviranja tolerancije i nenasilja, širenja 
volonterstva i solidarnosti, promoviranja ljudskih 
prava i ravnopravnosti spolova, podizanja ekološke 
svijesti i poticanja racionalnog korištenja prirode i 
njenih dobara. 

 U ostvarivanju tih ciljeva, tijekom 2014. 
godine, članovi Udruge obnovili su sportski park 
„Peski“, obnovili su tribine, uredili igralište za odbojku 
na pijesku, uredili društvenu terasu, obnovili ogradu 
oko nogometnog igrališta te uredili okoliš parka. 

 Članovi Udruge organizirali su i humanitarne 
akcije prikupljanja pomoći za stradale u poplavama 
te prikupljanja priloga za nabavu neophodnih lijekova 
za potrebite. 

 Od osnivanja Udruge mladih „Peski“ 
Đurđevac 2005. godine do danas, članovi Udruge bili 
su aktivni učesnici u ostvarivanju programa „Legende 
o Picokima“, organizirali su malonogometne turnire i 
koncerte sa ciljem unapređenja stvaralaštva mladih, 
a aktivno su bili uključeni u realizaciju svih programa 
Turističke zajednice Grada Đuređvca. 

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 objavit će se  u "Službenim 
novinama Grada Đurđevca". 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA  

ĐURĐEVCA 
 

KLASA: 021-05/15-02/03 
UR.BROJ: 2137/03-01-01/03-15-9 
Đurđevac,  20. veljače 2015. 

                                                                                                
Predsjednik 

                                                   Gradskog vijeća 
                                                Marijan Ružman, v.r. 
 
2 

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o 
naseljima („Narodne novine“, broj 54/88.) i članka 29. 
Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada 
Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. pročišćeni tekst), 
Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 9. sjednici 
održanoj  20. veljače 2015., donijelo je  

 
O D L U K U 

o određivanju imena ulice u Gradu Đurđevcu 
 

Članak 1. 
 
Odlukom o određivanju imena ulice u Gradu 

Đurđevcu (u daljnjem tekstu: Odluka) ulici u gradu 
Đurđevcu koja počinje od spoja državne ceste D2 i 
Ulice bana Jelačića, proteže se trasom državne 
ceste D2 do Vinogradske ulice, obuhvaća cijeli 
Malinov trg i dio ulice Stjepana Radića od kućnog 
broja 112 (parna strana) i kućnog broja 161 (neparna 
strana) sve do kraja ulice, te se nastavlja dalje 
državnom cestom D2  do granica s katastarskom 
općinom Đurđevac II,  određuje se ime Ulica grada 
Vukovara. 

 
Članak 2. 

 
Područje obuhvata ulice iz članka 1. 

određeno je na kartografskom prikazu, koji je 
sastavni dio ove Odluke. 

 
Članak 3. 

 
Sve troškove koji će nastati za građane i 

pravne osobe zbog promijene naziva ulice, a koji se 
odnose na promjenu osobnih dokumenata ili 
promjenu sjedišta, podmirit će Grad Đurđevac. 

 
Članak 4. 

 
Ova Odluka objavit će se u „Službenim 

novinama Grada Đurđevca“, a stupa na snagu 1. 
travnja 2015. godine. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA  
ĐURĐEVCA 

 
KLASA: 340-01/15-01/02 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-15-2 
Đurđevac,  20. veljače 2015.  

 
    Predsjednik 

     Gradskog vijeća 
       Marijan Ružman, v.r. 
 

3 

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o 
financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 
(„Narodne novine“, broj 24/11., 61/11., 27/13., 48/13. 
– pročišćeni tekst i 2/14. – Odluka USRH U-I-
2986/2013 od 20. prosinca 2013. godine) i članka 29. 
Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada 
Đurđevca, broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), 
Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 9. sjednici, 
održanoj 20. veljače 2015. godine, donijelo je  
 

O D L U K U 
o raspoređivanju sredstava za financiranje 

političkih stranaka i članova Gradskog vijeća 
Grada Đurđevca izabranih s liste grupe birača 

iz Proračuna Grada Đurđevca  
za 2015. godinu 

 
Članak 1. 

 
Odluka o raspoređivanju sredstava za 

financiranje političkih stranaka i članova Gradskog 
vijeća Grada Đurđevca izabranih s liste grupe birača 
iz Proračuna Grada Đurđevca za 2015. godinu 
određuje se na način da se raspoređuju sredstva iz 
Proračuna Grada Đurđevca za 2015. godinu (u 
daljnjem tekstu: Proračun) za financiranje rada 
političkih stranaka i članova Gradskog vijeća Grada 
Đurđevca izabranih s liste grupe birača zastupljenih 
u Gradskom vijeću Grada Đurđevca (u daljnjem 
tekstu: Gradsko vijeće) za 2015. godinu. 

U Proračunu su osigurana sredstva za redovito 
godišnje financiranje političkih stranaka i članova 
Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača 
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zastupljenih u Gradskom vijeću u iznosu 36.000,00 
kuna za razdoblje iz stavka 1. ovoga članka. 
 

Članak 2. 
 

Iznos sredstava za svakog člana u 
Gradskom vijeću za razdoblje iz članka 1. ove 
Odluke utvrđuje se u svoti 2.368,42 kuna, tako da se 
pojedinoj političkoj stranci raspoređuju sredstva 
razmjerno broju njezinih članova u Gradskom vijeću, 
odnosno broju članova izabranih s liste grupe birača, 
a kako slijedi: 

POLITIČKA STRANKA BROJ 
ČLANOVA U 
TRENUTKU 
KONSTITUI 

RANJA 

RASPOREĐE
NA 

SREDSTVA 
/KN 

Hrvatska demokratska zajednica - 
HDZ 

 
3 

 
7.105,26 

Hrvatska narodna stranka – liberalni 
demokrati – HNS 

 
1 

 
2.368,42 

Socijaldemokratska partija Hrvatske – 
SDP 

 
2 

 
4.736,84 

Lista grupe birača 

- Katica Blažok – izabrana s liste 
grupe birača 

- Maja Hrvatić Padovan – izabrana s 
liste grupe birača  

- Hrvoje Janči – izabran s liste grupe 
birača 

- Zoran Jančijev – izabran s liste 
grupe birača 

- Dario Golub – izabran s liste grupe 
birača 

- Davor Čižmešinkin – izabran s liste 
grupe birača 

- Vlado Leščan – izabran s liste 
grupe birača 

- Ljiljana Manolić – izabrana s liste 
grupe birača 

- Marijan Ružman – izabran s liste 
grupe birača 
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2.368,42 
 

2.368,42 
 

2.368,42 
 

2.368,42 
 

2.368,42 
 

2.368,42 
 

2.368,42 
 

2.368,42 
 

2.368,42 

 

 

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća 
podzastupljenog spola političkim strankama također 
pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa 
predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća što 
predstavlja svotu od 236,84 kuna za razdoblje iz 
članka 1. ove Odluke, tako da političkoj stranci 
pripada pravo na naknadu i to: 

   HRVATKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ   
   1 članica   236,84 kuna 
   HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI  
   DEMOKRATI – HNS 1 članica   236,84 kuna.  
 
 

Članak 3. 
 

Sredstva iz članka 3. ove Odluke doznačit će 
se na žiro-račune političkih stranaka i poseban račun 
člana izabranog s liste grupe birača, tromjesečno u 
jednakim iznosima, s time da se posljednji iznos 
treba isplatiti najkasnije do 31. prosinca 2015. 
godine. 
 

Članak 4. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenim novinama Grada 
Đurđevca“.  

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA  

ĐURĐEVCA 
 
 

KLASA: 006-01/15-01/01 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-15-1 
Đurđevac, 20. veljače 2015. 
            
                          Predsjednik 

     Gradskog vijeća 
       Marijan Ružman, v.r. 
 
 
4 

Na temelju članka 29. Statuta Grada 
Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 
3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst),  a u svezi s 
točkom X. Sporazuma o mjerama za ublažavanje 
financijskih teškoća određenog dijela građana koji su 
ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male 
vrijednosti na novčanim sredstvima, Gradsko vijeće 
Grada Đurđevca na 9. sjednici održanoj 20. veljače 
2015. donijelo je 

 
ODLUKU  

o otpisu pojedinačnih potraživanja za komunalnu 
naknadu i gradske poreze  

 
I. 
 

 U cilju ublažavanja financijskih teškoća 
građana koji su ovršenici u postupcima prisilne 
naplate tražbina male vrijednosti na novčanim 
sredstvima, odobrava se donošenje pojedinačnih 
rješenja o otpisu potraživanja koja se nalaze na 
kontima potraživanja - 16. 
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II. 
 

 Zahtjev za otpis dospjelog duga u zadnje 3 
godine podnosi se Upravnom odjelu za 
gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada 
Đurđevca, a uz zahtjev su podnositelji dužni dostaviti 
izjavu o broju članova kućanstva, Potvrdu o imovnom 
stanju  sa Potvrdu o ostvarenim primicima u 2014. 
godini, za sve članove kućanstva. 
 

III. 
 

 Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, 
financije i razvojne projekte Grada Đurđevca za 
provođenje ove Odluke. 
                                                                   

GRADSKO VIJEĆE GRADA  
ĐURĐEVCA 

 
KLASA: 400-01/15-01/10 
URBROJ: 2137/03-03-01/17-15-1 
Đurđevac, 20. veljače 2015.       

 
                            Predsjednik 

     Gradskog vijeća 
       Marijan Ružman, v.r. 
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Na temelju članka 107. i 109. Zakona o 
cestama („Narodne novine“ broj: 84/11., 22/13., 
54/13., 148/13. i 92/14.) i članka 29. Statuta Grada 
Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 
3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće 
Grada Đurđevca na 9. sjednici održanoj 20. veljače 
2015., donijelo je  

 
ODLUKU 

o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama  
na području Grada Đurđevca 

 
I. 
 

U Odluci o nerazvrstanim cestama na 
području Grada Đurđevca („Službene novine Grada 
Đurđevca“, broj 11/14.) u članku 1. iza stavka 1. 
dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

 
„Sastavni dio ove Odluke čini Popis 

nerazvrstanih cesta (u daljnjem tekstu: Popis).“. 
  

II. 
 

 Ova Odluka o dopuni Odluke o 
nerazvrstanim cestama stupa na snagu  prvog dana 

od dana objave u „Službenim novinama Grada 
Đurđevca“. 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA  

ĐURĐEVCA 
KLASA:  340-01/14-01/21 
URBROJ: 2137/03-02-01/07-15-2 
Đurđevac,  20. veljače 2015. 

 
                         Predsjednik 

             Gradskog vijeća 
                                Marijan Ružman, v. r. 
 
6 

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o 
zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04., 
79/07., 38/09. i 127/10.) i članka 29. Statuta Grada 
Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 
3/09., 1/13. i 5/14.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca 
na  9. sjednici održanoj  20. veljače  2015., donijelo 
je  

ANALIZU STANJA 
sustava zaštite i spašavanja na području  

Grada Đurđevca u  2014. godini 

UVOD 

 Sustav zaštite i spašavanja je oblik 
pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i 
spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike 
nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja 
operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, 
reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka 
i posljedica katastrofa. 

 Jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih 
Ustavom i zakonima, uređuju, planiraju, organiziraju, 
financiraju i provode zaštitu i spašavanje. 

 Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju 
(»Narodne novine« broj 174/04., 79/07., 38/09. i 
127/10.) definirano je da predstavnička tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave 
najmanje jednom godišnje (npr. pri donošenju 
proračuna) razmatraju i analiziraju stanje sustava 
zaštite i spašavanja, donose smjernice za 
organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju 
izvore i načine financiranja, te obavljaju i druge 
poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom. 

 



Broj 1 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 7 

 

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 Sustav zaštite i spašavanja na području 
Grada Đurđevca organiziran je i provodi se sukladno 
odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju, Zakona o 
zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, Zakona o 
zaštiti od elementarnih nepogoda, Zakona o policiji, 
Zakona o zdravstvenoj zaštiti i podzakonskim 
propisima donesenim temeljem navedenih zakona. 

 Izrađena je Procjena ugroženosti od požara i 
tehnoloških eksplozija za područje Grada Đurđevca, 
a temeljem navedene Procjene izrađen je Plan 
zaštite od požara uz obvezno  ažuriranje sukladno 
propisima i zahtjevima Programa aktivnosti u 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Republiku Hrvatsku koji  donosi Vlada 
Republike Hrvatske za svaku godinu. 

 Plan zaštite od požara i tehnološke 
eksplozije Grada Đurđevca donijelo je Gradsko 
vijeće Grada Đurđevca na sjednici održanoj 30. 
srpnja 2002.godine, Izmjene Plana donesene su na 
sjednici održanoj 28. srpnja 2004. godine, a potom je 
na sjednici održanoj 21. svibnja 2007. donesen novi 
Plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada 
Đurđevca koji je bio na snazi do donošenja  Plana 
zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada 
Đurđevca na sjednici Gradskog vijeća održanoj 12. 
svibnja 2010. 

 Budući da je donesen novi Zakon o zaštiti od 
požara („Narodne novine“, broj 92/10. i 89/10.)  koji 
je stupio na snagu 1. kolovoza 2010. godine, a kojim 
je uvedena obveza usklađenja Procjene ugroženosti 
od požara najmanje jednom  5 godina, gradonačelnik 
Grada Đurđevca 19. studenoga 2010. godine donio 
je Rješenje  o imenovanju Stručnog tima za izradu 
nove Procjene ugroženosti od požara na području 
Grada Đurđevca, a 3. svibnja 2011. godine, donio je 
Rješenje o razrješenju i imenovanju dva nova člana 
Stručnog tima. 

 Stručni tim je izradio novu Procjenu 
ugroženosti od požara i na istu dobio pozitivno 
mišljenje MUP-a RH, PU KC-KŽ broj.511-06-04/5-
333-25/2-12. od 02. kolovoza 2012. 

 Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 28. 
sjednici održanoj 11. rujna 2012. godine donijelo je 
novi Plan zaštite od požara Grada Đurđevca 
(„Službene novine Grada Đurđevca“, broj 5/12.) 

 U periodu od stupanja na snagu Zakona o 
zaštiti i spašavanju, ustrojavanjem i organizacijom 
rada Državne uprave za zaštitu i spašavanje, te 
donošenja novih podzakonskih propisa na temelju 
Zakona o zaštiti i spašavanju, Gradsko vijeće Grada 
Đurđevca na sjednici održanoj 28. listopada 2008. 
godine donijelo je Rješenje o imenovanju 
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Đurđevca i 
Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 
Grada Đurđevca. 

 Novi saziv Gradskog vijeća Grada Đurđevca 
na sjednici održanoj 9. srpnja 2009. godine, donio je 
Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 
Grada Đurđevca kao i Rješenje o imenovanju 
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Đurđevca. Na 
12. sjednici održanoj 19. srpnja 2010. Gradsko vijeće 
promijenilo je člana Stožera zaštite i spašavanja  
Grada Đurđevca na prijedlog Policijske postaje 
Đurđevac, a na 30. sjednici  održanoj 20. studenoga 
2012. godine promijenilo je dva člana Stožera na 
prijedlog Područnog ureda za zaštitu i spašavanje 
Koprivnica. 

 Nakon provedenih izbora u svibnju 2013. 
godine,  Gradsko vijeće na sjednici održanoj 11. 
listopada 2013. godine, donijelo je Rješenje o 
imenovanju Stožera zaštite i spašavanja te Rješenje 
o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada 
Đurđevca, a nakon prijevremenih izbora u ožujku 
2014. godine, novi saziv Gradskog vijeća na sjednici 
održanoj 7. srpnja 2014. godine, donijelo je novo 
Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 
te Rješenje o imenovanju Zapovjedništva civilne 
zaštite Grada Đurđevca. 

 Gradonačelnik Grada Đurđevca donio je 
dana 26. listopada 2009. godine Plan pozivanja 
Stožera zaštite i spašavanja Grada Đurđevca kojim 
se uređuju radnje i postupci tijekom pripremanja i 
provođenja postupka aktiviranja i pozivanja Stožera 
zaštite i spašavanja do njihova dovođenja u stanje 
spremnosti za izvršavanje zadaća zaštite i 
spašavanja. 

 Ujedno je gradonačelnik Grada Đurđevca 
donio 26. listopada 2009. godine i Plan pozivanja 
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Đurđevca kojim 
se uređuju radnje i postupci tijekom pripremanja i 
provođenja postupka aktiviranja i pozivanja 
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Đurđevca. 

 Na 14. sjednici održanoj 22. rujna 2010. 
godine, Gradsko vijeće Grada Đurđevca donijelo je 
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Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih 
nesreća za područje Grada Đurđevca, na 16. sjednici 
održanoj 21. prosinca 2010. godine,  donijelo je Plan 
zaštite i spašavanja Grada Đurđevca, a na 21. 
sjednici održanoj 15. rujna 2011. godine donijelo je 
Plan o izmjenama i dopunama Plana zaštite i 
spašavanja Grada Đurđevca. 

 Svim nositeljima zadaća u zaštiti i 
spašavanju, sukladno donesenom Planu zaštite i 
spašavanja,  gradonačelnik Grada Đurđevca uputio 
je dopis te izvod iz Plana. 

 Nadalje, gradonačelnik Grada Đurđevca 
dana 19. travnja 2011. godine donio je Odluku o 
određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i 
pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na 
području Grada Đurđevca. 

 Pored Plana zaštite i spašavanja, Gradsko 
vijeće Grada Đurđevca na sjednici održanoj 21. 
prosinca 2010. godine, donijelo je i Plan civilne 
zaštite Grada Đurđevca sa svim potrebnim prilozima, 
a na sjednici održanoj 15. rujna 2011. godine 
Gradsko vijeće Grada Đurđevca donijelo je Plan o 
izmjenama i dopuni Plana civilne zaštite Grada 
Đurđevca. 

 U cilju usklađivanja akata sa novim 
Pravilnikom o metodologiji za izradu procjena 
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („Narodne 
novine“, broj 30/14. i 67/14.), gradonačelnik Grada 
Đurđevca imenovao je Povjerenstvo Zaključkom od 
20. listopada 2014. godine, sa zadatkom izrade 
Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša, Plana zaštite i spašavanja 
i Plana civilne zaštite za područje Grada Đurđevca. 

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 Rješenjem o imenovanju Stožera zaštite i 
spašavanja Grada Đurđevca, temeljem Zakona o 
zaštiti i spašavanju i Pravilnika o pozivanju, 
mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja, u Stožer zaštite i spašavanja imenovano 
je 7 članova, od kojih je za načelnicu imenovana 
zamjenica gradonačelnika, a za zamjenika načelnice 
imenovana je predsjednica Gradskog vijeća Grada 
Đurđevca. 

 Stožer zaštite i spašavanja je stručno, 
operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu 
pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima 

rukovodi gradonačelnik, a aktivira se kad se proglasi 
stanje  neposredne prijetnje, katastrofe i velike 
nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i 
otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće, a 
koje ne mogu riješiti redovne operativne snage. 

 Na prijedlog Policijske postaje Đurđevac, a 
zbog promjene načelnika Policijske postaje 
Đurđevac, na 12. sjednici održanoj 19. srpnja 2010. 
Gradsko vijeće Grada Đurđevca donijelo je Rješenje 
o razrješenju i imenovanju novog člana Stožera 
zaštite i spašavanja  Grada Đurđevca. 

 Na prijedlog Područnog ureda za zaštitu i 
spašavanje Koprivnica, a zbog promjene pročelnika i 
voditelja Odjela za preventivne i planske poslove 
Područnog ureda, Gradsko vijeće Grada Đurđevca 
na 30. sjednici održanoj 20. studenoga 2012. godine 
donijelo je rješenje o razrješenju i imenovanju dva 
člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Đurđevca. 

 Nakon provedenih lokalnih izbora, Gradsko 
vijeće Grada Đurđevca na 3. sjednici održanoj 11. 
listopada 2013. godine donijelo je Rješenje o 
razrješenju načelnice, zamjenika načelnika i članova 
Stožera zaštite i spašavanja te Rješenje o 
imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada 
Đurđevca, a nakon prijevremenih lokalnih izbora u 
ožujku 2014. godine, Gradsko vijeće razriješilo je 
postojeće članove te donijelo novo Rješenje o 
imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada 
Đurđevca na sjednici održanoj 7. srpnja 2014. 
godine. 
 
ZAPOVJEDNIŠTVO, POSTROJBE CIVILNE 
ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE 

Nakon provedenih lokalnih izbora, Gradsko 
vijeće Grada Đurđevca na 3. sjednici održanoj 11. 
listopada 2013. godine donijelo je Rješenje o 
razrješenju zapovjednika, zamjenika zapovjednika i 
članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada 
Đurđevca kao i Rješenje o imenovanju 
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Đurđevca, 
temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o 
pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga 
zaštite i spašavanja, a za zapovjednika  imenovan  je 
pročelnik upravnog odjela gradske uprave, a nakon 
prijevremenih lokalnih izbora u ožujku 2014. godine, 
Gradsko vijeće razriješilo je postojeće članove te 
donijelo novo Rješenje o imenovanju Zapovjedništva 
civilne zaštite Grada Đurđevca,  na sjednici održanoj 
7. srpnja 2014. godine 
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Ustroj i broj pripadnika postrojbi civilne 
zaštite (timova) za područje Grada Đurđevca 
određen je Planom civilne zaštite Grada Đurđevca. 

Dana 2. prosinca 2011. godine, Državnoj 
upravi za zaštitu i spašavanje, Područnom uredu u 
Koprivnici, upućena je zamolba za raspored ljudstva 
u Postrojbu civilne zaštite, sukladno izrađenim 
tabelama sa popisom članova Postrojbe. Odsjek za 
poslove obrane Koprivnica prihvatio je prijedlog 
Grada Đurđevca za raspored vojnih obveznika u 
postrojbe civilne zaštite Grada Đurđevca te je izvršen 
raspored u tri tima: tim opće namjene (36 
pripadnika), tim za spašavanje iz ruševina (20 
pripadnika)  i tim za logistiku (99 pripadnika). 

Da bi se pripadnike postrojbi upoznalo sa 
njihovim ulogama te pravima i obvezama u sustavu 
zaštite i spašavanja, te u cilju smotre i priopćenja 
rasporeda, održan je sastanak u dvorani za sastanke 
Grada Đurđevca i to 15. veljače 2012. s timom opće 
namjene i timom za spašavanje iz ruševina, a  dana 
16. veljače 2012. godine s timom za logistiku. 

Tijekom 2013. godine u dogovoru s 
Odsjekom za poslove obrane Koprivnica, 
kontinuirano su se ažurirali članovi timova u 
postrojbe civilne zaštite Grada Đurđevca. 

Gradonačelnik Grada Đurđevca 18. rujna 
2012. godine donio je Odluku o imenovanju 
povjerenika civilne zaštite, kojom je za povjerenike 
civilne zaštite imenovao predsjednike mjesnih odbora 
s područja Grada Đurđevca, a za njihove zamjenike, 
zamjenike predsjednika mjesnih odbora, a nakon 
provedenih izbora za članove vijeća mjesnih odbora 
u svibnju 2013. godine, gradonačelnik Grada 
Đurđevca 1. srpnja 2013. donio je novu Odluku o 
imenovanju povjerenika civilne zaštite. 

PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE 

 U sklopu programa edukacije stanovništva o 
sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće 
kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na području Grada 
Đurđevca, nadležne  službe koje djeluju na području 
Grada Đurđevca, trebale bi provoditi informiranje, 
edukaciju i upoznavanje građana, mladeži i djece s 
izvanrednim situacijama i postupcima osobne i 
uzajamne pomoći te pridržavanju naređenih mjera i 
postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanju, 
ukoliko do takvih potreba dođe.  

 Građane je također potrebno upoznati o 
uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 
112 i o drugim važećim pozivnim brojevima za 
interventne službe, a vlasnici i korisnici objekata u 
kojima se okuplja veći broj ljudi upoznati su s 
obvezom postavljanja na vidljivom mjestu novih 
znakova za uzbunjivanje. 

 U preventivnim aktivnostima zaštite i 
spašavanja i zaštite od požara vrlo zapaženu ulogu 
moralo bi biti inzistiranje na ugrađivanju i integriranju 
posebnih stručnih zahtjeva zaštite i spašavanja i 
zaštite od požara u prostornom planiranju, uređenju, 
organizaciji, razvoju i izgradnji prostora (u skladu s 
utvrđenim takvim zahtjevima u Prostornom planu 
Koprivničko-križevačke županije i  Prostornom planu 
Grada Đurđevca)  i održavanju sustava za 
uzbunjivanje građana. 

 Sustav za uzbunjivanje građana na području 
Đurđevca sastoji se od pet sirena koje se nalaze na 
zgradi „Hrvatskih šuma“ u Ulici bana Jelačića 80, na 
zgradi Policijske postaje Đurđevac, Ulica Stjepana 
Radića 6,  na zgradi klaonice u Ulici Šandora 
Brauna,  na zgradi „Hrvatskog autokluba“, Malinov 
trg 9. i na zgradi Javne vatrogasne postrojbe 
Đurđevac u Ulici Stjepana Radića 189 b, od kojih 
trenutno nisu u funkciji sirene na objektima 
„Hrvatskog autokluba“, „Hrvatskih šuma“ i na zgradi 
klaonice u Ulici Šandora Brauna u Đurđevcu. 

 U ostalim naseljima na području Grada 
Đurđevca  sirene za uzbunjivanje građana nalaze se 
još u Severovcima, Sirovoj i Suhoj Kataleni, dok 
Mičetinac, Čepelovac i Budrovac nemaju sirene na 
vatrogasnim domovima. 

 Sukladno Pravilniku o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o postupku uzbunjivanja 
stanovništva („Narodne novine“, broj 110/11. od 26. 
rujna 2011. godine), redovno ispitivanje ispravnosti 
sustava za uzbunjivanje provodi se svake prve 
subote u mjesecu u 12 sati korištenjem znaka 
„prestanak opasnosti“, a pravne osobe koje provode 
ispitivanje dužne su izvijestiti nadležni županijski 
centar 112 o rezultatima ispitivanja sirenskog 
sustava. 

SKLONIŠTA 

Grad Đurđevac nema na svom području 
izgrađena skloništa osnovne zaštite. 
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VATROGASTVO 
 
           Uvažavajući realno stanje sustava zaštite i 
spašavanja na području Grada Đurđevca, u svezi 
djelovanja vatrogasnih postrojbi, utvrđuje se da je 
vatrogastvo nositelj i glavna operativna snaga zaštite 
i spašavanja na području Grada Đurđevca. Broj, 
vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi 
određena je Planom zaštite od požara Grada 
Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj: 
5/12.)  donesenim na temelju Procjene ugroženosti 
od požara. 
 

Na području Grada Đurđevca djeluje 
Vatrogasna zajednica Grada Đurđevca u koju su 
uključene slijedeće vatrogasne postrojbe: 

1. Javna vatrogasna postrojba Đurđevac s 30 
profesionalnih vatrogasca. 

2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đurđevac s 20 
operativnih vatrogasaca. 

3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Budrovac, 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Čepelovac, 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Mičetinac, 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Severovci, 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Sirova 
Katalena i Dobrovoljno vatrogasno društvo 
Suha Katalena. U svakom od ovih društava 
može se  u slučaju potrebe u vrlo kratkom 
vremenu mobilizirati do desetak vatrogasaca. 

 
Dobrovoljne vatrogasne postrojbe u 

prigradskim naseljima su ustrojene na način, da 
obavljaju preventivnu djelatnost sukladno članku 1. i 
2. 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.), a mogu se koristiti na 
pomoćnim poslovima prilikom intervencija većih 
razmjera. 

 
Neophodno je i dalje provoditi različite oblike 

osposobljavanja vatrogasaca, kako profesionalnih 
tako i dobrovoljnih, redovito obavljati liječničke 
preglede i u narednom periodu dobrovoljna 
vatrogasna društva opremiti osobnom i skupnom  
zaštitnom opremom. Vatrogasna vozila i ostala 
oprema za potrebe sustava zaštite od požara 
nabavljat će se sukladno Planu zaštite od požara 
Grada Đurđevca. Kroz redovnu djelatnost 
Vatrogasne zajednice Grada Đurđevca potrebno je 
osigurati sredstva za nabavu zaštitne opreme za 
dobrovoljna vatrogasna društva. 
 

U području rada s članstvom, posebnu pažnju 
potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao 

potencijalnim budućim operativnim vatrogascima, ali i 
zbog indirektnog stjecanja opće kulture i naobrazbe. 
 

Sredstva za decentralizirano financiranje 
redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe 
Đurđevac u 2014. godini kao i sredstva za 
financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava 
planirana su  temeljem članka 43. – 45. Zakona o 
vatrogastvu. 

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I 
SPAŠAVANJE 

 U 2014. godini, iz Proračuna Grada 
Đurđevca financirane su sljedeće udruge od značaja 
za zaštitu i spašavanje: 
 - Zajednica tehničke kulture Grada 
Đurđevca koja objedinjava i koordinira rad udruga 
tehničke kulture na području Grada Đurđevca i to : 
Radio kluba „Đurđevac“, Foto-kino kluba „Drava“ 
Đurđevac  i  Informatičkog kluba „Portal“ Đurđevac. 

 
 Zajednički ciljevi djelovanja su unapređenje 
tehničke kulture stanovništva, posebice mladih kroz 
obrazovne programe i projekte, popularizacija 
tehničke znanosti kroz rad s nadarenim učenicima 
osnovne i srednje škole, obrazovni programi za 
odrasle te ustrojavanje rezervnog sustava veze. 
 
 Za rad i aktivnosti Zajednice tehničke kulture 
Grada Đurđevca u Proračunu za 2014. godinu  bila 
su  osigurana sredstva u svoti od 20.000,00 kuna. 

 
- Planinarsko društvo Đurđevac svojom 

opremom i svojim sekcijama može u slučajevima 
određenih izvanrednih situacija i elementarnih 
nepogoda pomoći pri traženju i spašavanju 
unesrećenih osoba. 

 
- Odred izviđača  u 2014. godini djelovao je 

na daljnjem uređenju svojih  prostorija u „Boriku“ te 
nabavu dodatne potrebne opreme koja se može  
koristiti, uz već postojeću u slučaju izvanrednih 
situacija, elementarnih nepogoda i slično. 

 
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I 
SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE 
DJELATNOSTI 
 
 Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-
križevačke županije 
 
 Dana 1. siječnja 2009. godine, stupio je na 
snagu Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne 
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novine“, broj 150/08.,71/10.,139/10.,22/11.,84/11.), 
koji predviđa izdvajanje hitne medicinske pomoći iz 
sastava domova zdravlja, osnivanje Zavoda za hitnu 
medicinu na području jedinice područne (regionalne) 
samouprave kao posebne ustanove. 
 Na području jedinice područne (regionalne) 
samouprave u okviru Zavoda za hitnu medicinu, 
predviđeno je organiziranje slijedećih vrsta timova: 
Tim 1 u kadrovskom normativu - liječnik specijalist 
hitne medicine ili liječnik opće medicine, medicinska 
sestra/tehničar s dodatnim specijalističkim stručnim 
usavršavanjem iz hitne medicine te vozač, Tim 2 – 
dvije medicinske sestre/tehničara od kojih je 
najmanje jedna/an s dodatnim specijalističkim 
usavršavanjem iz hitne medicinske pomoći, a 
jedna/an vozi vozilo, PDJ (prijavno dojavna 
jedinica) u kadrovskom normativu 1 medicinska 
sestra/tehničar, dežurstvo i pripravnost.   
 Zavod za hitnu medicinu na području 
jedinice područne (regionalne) samouprave obavlja 
sljedeće poslove: provodi mjere hitne medicine na 
području jedinice područne (regionalne) samouprave, 
osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa 
susjednim jedinicama područne (regionalne) 
samouprave, organizira i popunjava mrežu timova na 
području jedinice područne (regionalne) samouprave, 
provodi standarde opreme, vozila te vizualnog 
identiteta vozila i zdravstvenih radnika, provodi 
standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz 
cestom, osigurava standarde kvalitete rada, planira i 
sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata 
zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u 
koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, 
obavlja i druge poslove iz područja hitne medicine za 
potrebe jedinice područne (regionalne) samouprave i 
slično. 

Mrežom hitne medicine („Narodne 
novine“br.139/11.) za područje naše županije, za 
područje Đurđevca predviđeno je organiziranje 5 
timova T1 (umjesto dosadašnjeg dežurstva). 
 Odlukom Županijske skupštine Koprivničko-
križevačke županije Zavod za hitnu medicinu je 
osnovan, ustanova je upisana u registar Trgovačkog 
suda,  Ministarstvo zdravlja izdalo je rješenje o 
dozvoli za početak rada ustanove, te Zavod djeluje  
od 1. siječnja 2013. godine. 
  

Socijalna služba – Centar za socijalnu 
skrb Đurđevac 
 
 Na području Grada Đurđevca djeluje Centar 
za socijalnu skrb u kojemu su zaposleni stručni 
djelatnici za obavljanje poslova i zadataka iz 
područja socijalne skrbi, a u skladu s pravnim 

propisima koji reguliraju ovo područje. U slučaju 
nekih izvanrednih situacija, ova služba u koordinaciji 
s ostalim službama preuzima brigu o pojedinim 
kategorijama stanovništva kojima će takva pomoć i 
skrb biti potrebna. 
 

Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac 
 
 Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac 
kao vodeća humanitarna organizacija na području 
Grada Đurđevca i susjednih općina, brine se o 
siromašnim osobama u društvu i pomaže im prema 
mogućnostima, a organizira i druge humanitarne 
akcije sukladno Planu i programu Hrvatskog Crvenog 
križa. Kao jedna od zadaća ove organizacije je 
osposobljavanje članstva i građana za njihovu 
samozaštitnu funkciju u oružanim sukobima i drugim 
izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, 
obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za 
izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija 
i oružanih sukoba. Za ovu namjenu potrebno je 
obnoviti i kvalitetno opremiti ekipe, budući je 
postojeća oprema zastarjela i dotrajala, kako bi 
mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja 
sustava zaštite i spašavanja. 
 
 U Proračunu za 2014. godinu, za rad i 
aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac 
bila su osigurana sredstva u ukupnoj svoti od  
87.000,00 kuna. 
 

Veterinarska stanica d.o.o. Đurđevac 
 
 Obavljanje javnih ovlasti iz područja 
veterinarstva vrši Veterinarska stanica  d.o.o. 
Đurđevac. Veterinarska stanica d.o.o. Đurđevac 
provodi mjere zaštite zdravlja životinja,  mjere zaštite 
životinja od zaraznih bolesti koji se provode radi 
osiguranja uzgoja i proizvodnje zdravih životinja te 
higijensko i zdravstveno ispravnih životinjskih 
proizvoda, zaštitu ljudi od zoonoza i veterinarsku 
zaštitu okoliša.  U situacijama većih epidemija i 
drugih izvanrednih situacija radi provođenja 
potrebnih mjera  uključuje se nadležno ministarstvo 
Republike Hrvatske. 
 

Poljoprivredna savjetodavna služba, 
Podružnica Koprivničko-križevačke županije, 
Ispostava Đurđevac 
 
 Za zaštitu bilja i biljnih proizvoda potrebno je 
i dalje razvijati poljoprivredno savjetodavnu službu 
kako bi se poljoprivredni proizvođači mogli što 
kvalitetnije obučiti i zaštititi svoju proizvodnju od 



Broj 1 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 12 

 
štetnih posljedica mogućih biljnih bolesti većih 
razmjera. 

 
 „Komunalije“  d.o.o. Đurđevac, 

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac  i 
„Komunalije Plin“ d.o.o. Đurđevac 
 
 Komunalije d.o.o. Đurđevac, Komunalne 
usluge  Đurđevac d.o.o. Đurđevac i Komunalije - Plin 
d.o.o. Đurđevac su trgovačka društva koja obavljaju 
komunalnu, odnosno energetsku djelatnost. 
Djelatnost Komunalija d.o.o. Đurđevac  je distribucija 
vode te odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda. 
Djelatnosti Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. 
Đurđevac su uređenje okoliša odnosno javnih 
površina, održavanje i uređenje groblja, održavanje 
javne rasvjete, odvoz komunalnog i tehnološki 
neopasnog otpada. Osnivači  Komunalija d.o.o. 
Đurđevac i Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. 
Đurđevac su Grad Đurđevac i susjedne općine. 
 
 Komunalije d.o.o. Đurđevac osnovale su 
Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac s osnovnom 
djelatnošću distribucije plina. 
 

Prikupljeni  otpad odlaže se na Odlagalištu 
komunalnog otpada „Peski“ Đurđevac – kao 
gradskom odlagalištu u sanaciji.  
 
 Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. 
Đurđevac u zimskim mjesecima na području Grada 
Đurđevca obavljaju i poslove  zimske službe za 
čišćenje pojedinih prometnih pravaca u naseljima i 
lokalnim cestama obzirom da raspolaže potrebnom 
mehanizacijom. 
   

Ostale pravne osobe 
 
 Na području Grada Đurđevca registrirane su 
i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave 
građevinskom, prijevozničkom, turističkom ili drugom 
sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i 
spašavanje, te se one po potrebi u slučaju 
izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim 
nadležnim službama, mogu svojim zaposlenicima, 
poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom 
uključiti u pomoć žrtvama većih nesreća i katastrofa.  
 
 Koordinaciju aktivnosti različitih službi, 
ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim 
situacijama obavljat će Stožer zaštite i spašavanja. 

 

ZAKLJUČAK 
 
 Temeljem ove Analize stanja sustava zaštite 
i spašavanja na području Grada Đurđevca može  se 
zaključiti sljedeće: 

 - Doneseni su  Plan zaštite i spašavanja za 
Grad Đurđevac te njegove izmjene i dopune kao i  
ostali akti vezani uz ustrojavanje civilne zaštite:  Plan 
civilne zaštite i njegove izmjene i dopune, s 
dokumentima  o veličini, sastavu i ustrojavanju 
postrojbi civilne zaštite za Grad Đurđevac. Ujedno je 
donesena i Odluka o određivanju operativnih snaga 
zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za 
zaštitu i spašavanje na području Grada Đurđevca. U 
2015. godini potrebno je uskladiti navedene akte s 
Pravilnikom o metodologiji za izradu procjena 
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („Narodne 
novine“, broj 30/14. i 67/14.). 

 - Okosnicu svih organiziranih snaga za 
zaštitu i spašavanje čini vatrogastvo koje je nositelj i 
glavna operativna snaga zaštite i spašavanja na 
području Grada Đurđevca.  
 
 - U situacijama koje bi se mogle smatrati 
velikim nesrećama i katastrofama, Grad Đurđevac 
mogao bi se osloniti i na dodatne operativne snage 
zaštite i spašavanja: pravne osobe  kao što su 
Komunalije d.o.o. Đurđevac, Komunalne usluge 
Đurđevac d.o.o. Đurđevac, Komunalije – Plin d.o.o. 
Đurđevac, Dom zdravlja Koprivničko-križevačke 
županije, Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-
križevačke županije, ekipe Hrvatske elektroprivrede, 
udruge građana i druge pravne osobe kao 
interventne snage šireg okruženja i razina. 

 
ZAVRŠNA ODREDBA  

 
 Ova Analiza sustava zaštite i spašavanja na 
području Grada Đurđevca u 2014. godini objavit će 
se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“. 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA  

ĐURĐEVCA 
 

KLASA: 810-03/15-01/02 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-15-1 
Đurđevac,  20. veljače  2015.  

 
                   Predsjednik 

                    Gradskog vijeća 
         Marijan Ružman, v.r. 
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Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 1. 
Zakona o zaštiti i spašavanju ( „Narodne novine“ broj 
174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.) i članka 29. Statuta 
Grada Đurđevca ("Službene novine Grada 
Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni 
tekst), na prijedlog Stožera zaštite i spašavanja 
Grada Đurđevca, Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 
9. sjednici održanoj  20. veljače 2015. donijelo je 
 
 

S M J E R N I C E 
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE 

I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA 
ĐURĐEVCA U 2015. GODINI 

 
 Sukladno procjeni opasnosti, prijetnji i 
posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa, a s 
ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara 
te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja 
sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, 
vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge 
građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i 
pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u 
okviru redovne djelatnosti) donose se Smjernice za 
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
području Grada Đurđevca u 2015. godini (u daljnjem 
tekstu: Smjernice).  
  

Smjernice se odnose na sljedeće subjekte : 

 1. CIVILNA ZAŠTITA (Zapovjedništvo 
civilne zaštite Grada Đurđevca, Stožer zaštite i 
spašavanja Grada Đurđevca, postrojbe i druge 
organizirane snage civilne zaštite) 

            Sukladno članku 9. stavku 1. i 2. Zakona o 
zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04., 
79/07., 38/09. i 127/10.) operativnim snagama zaštite 
i spašavanja na razini gradova rukovode, odnosno 
koordiniraju gradonačelnici, uz stručnu potporu 
Stožera zaštite i spašavanja, a u katastrofama i 
velikim nesrećama izravno zapovijedaju. 

 Temeljem članka 9. stavka 3. Zakona o 
zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04.,  
79/07., 38/09. i 127/10.), a sukladno odredbama  
Pravilnika o  mobilizaciji i djelovanju operativnih 
snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 
40/08. i 44/08.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca  na 
3. sjednici održanoj 7. srpnja 2014. godine donijelo je 
Rješenje o imenovanju  Stožera zaštite i spašavanja 
Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Stožer zaštite i 

spašavanja). Načelnica Stožera zaštite i spašavanja 
je zamjenica gradonačelnika. 

 Sukladno članku 17. Pravilnika o mobilizaciji 
i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja 
(„Narodne novine“, broj 40/08. i 44/08.), za 
zapovijedanje snagama i sredstvima civilne zaštite u 
slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike 
nesreće imenuje se Zapovjedništvo civilne zaštite. 

 Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 4. 
sjednici održanoj 7. srpnja 2014. godine donijelo je 
Rješenje o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite 
Grada Đurđevca. 

 Gradonačelnik Grada Đurđevca donio je 
dana 26. listopada 2009. godine Plan pozivanja 
Stožera zaštite i spašavanja Grada Đurđevca kojim 
se uređuju radnje i postupci tijekom pripremanja i 
provođenja postupka aktiviranja i pozivanja Stožera 
zaštite i spašavanja do njihova dovođenja u stanje 
spremnosti za izvršavanje zadaća zaštite i 
spašavanja. 

 Ujedno je gradonačelnik Grada Đurđevca 
donio 26. listopada 2009. godine i Plan pozivanja 
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Đurđevca kojim 
se uređuju radnje i postupci tijekom pripremanja i 
provođenja postupka aktiviranja i pozivanja 
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Đurđevca. 

Na 14. sjednici održanoj 22. rujna 2010. 
godine, Gradsko vijeće Grada Đurđevca donijelo je 
Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih 
nesreća za područje Grada Đurđevca, a na 16. 
sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine, Gradsko 
vijeće Grada Đurđevca donijelo je Plan zaštite i 
spašavanja Grada Đurđevca. 

 Temeljem obavljenog inspekcijskog nadzora 
donesenih akata,  Državna uprava za zaštitu i 
spašavanje, Služba za civilnu zaštitu, Rješenjem od 
16. svibnja 2011., Gradu Đurđevcu naložila je 
donošenje Izmjena i dopuna Plana zaštite i 
spašavanja Grada Đurđevca, sukladno datim 
primjedbama. 

 S obzirom na navedeno, Gradsko vijeće 
Grada Đurđevca na 21. sjednici održanoj 15. rujna 
2011. godine donijelo je Plan o izmjenama i 
dopunama Plana zaštite i spašavanja Grada 
Đurđevca. 
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 Svim nositeljima zadaća u zaštiti i 
spašavanju, sukladno donesenom Planu zaštite i 
spašavanja,  gradonačelnik Grada Đurđevca uputio 
je dopis te izvod iz Plana. 

 Nadalje, gradonačelnik Grada Đurđevca 
dana 19. travnja 2011. godine donio je Odluku o 
određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i 
pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na 
području Grada Đurđevca. 

 Pored Plana zaštite i spašavanja, Gradsko 
vijeće Grada Đurđevca na sjednici održanoj 21. 
prosinca 2010. godine, donijelo je i Plan civilne 
zaštite Grada Đurđevca sa svim potrebnim prilozima, 
a na sjednici održanoj 15. rujna 2011. godine 
Gradsko vijeće Grada Đurđevca donijelo je Plan o 
izmjenama i dopuni Plana civilne zaštite Grada 
Đurđevca. 

 Dana 2. prosinca 2011. godine, Državnoj 
upravi za zaštitu i spašavanje, Područnom uredu u 
Koprivnici, upućena je zamolba za raspored ljudstva 
u Postrojbu civilne zaštite, sukladno izrađenim 
tabelama sa popisom članova Postrojbe. Odsjek za 
poslove obrane Koprivnica prihvatio je prijedlog 
Grada Đurđevca za raspored vojnih obveznika u 
postrojbe civilne zaštite Grada Đurđevca te je izvršen 
raspored u tri tima: tim opće namjene (36 
pripadnika), tim za spašavanje iz ruševina (20 
pripadnika)  i tim za logistiku (99 pripadnika). 

 Da bi se pripadnike postrojbi upoznalo sa 
njihovim ulogama te pravima i obvezama u sustavu 
zaštite i spašavanja, te u cilju smotre i priopćenja 
rasporeda, održan je sastanak u dvorani za sastanke 
Grada Đurđevca i to 15. veljače 2012. s timom opće 
namjene i timom za spašavanje iz ruševina, a  dana 
16. veljače 2012. godine s timom za logistiku.  

Tijekom 2013. godine u dogovoru s 
Odsjekom za poslove obrane Koprivnica, 
kontinuirano su se ažurirali članovi timova u 
postrojbe civilne zaštite Grada Đurđevca. 

Gradonačelnik Grada Đurđevca 18. rujna 
2012. godine donio je Odluku o imenovanju 
povjerenika civilne zaštite, kojom je za povjerenike 
civilne zaštite imenovao predsjednike mjesnih odbora 
s područja Grada Đurđevca, a za njihove zamjenike, 
zamjenike predsjednika mjesnih odbora, a nakon 
provedenih izbora za članove vijeća mjesnih odbora 
u svibnju 2013. godine, gradonačelnik Grada 

Đurđevca 1. srpnja 2013. donio je novu Odluku o 
imenovanju povjerenika civilne zaštite. 

U cilju usklađivanja akata sa novim 
Pravilnikom o metodologiji za izradu procjena 
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („Narodne 
novine“, broj 30/14. i 67/14.), gradonačelnik Grada 
Đurđevca imenovao je Povjerenstvo Zaključkom od 
20. listopada 2014. godine, sa zadatkom izrade 
Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša, Plana zaštite i spašavanja 
i Plana civilne zaštite za područje Grada Đurđevca. 
 Potrebno je tijekom 2015. godine tražiti od  
službi i udruga koje su uključene  zaštitu i 
spašavanje da Zapovjedništvu civilne zaštite  Grada 
Đurđevca dostave popis upotrebljive opreme 
namijenjene zaštiti i spašavanju. 
 

 U 2015. godini potrebno je Procjene 
ugroženosti, Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne 
zaštite za područje Grada Đurđevca uskladiti s novim 
Pravilnikom o metodologiji za izradu procjena 
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („Narodne 
novine“, broj 30/14. i 67/14.). 

 U sklopu programa edukacije stanovništva o 
sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće 
kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na području Grada 
Đurđevca, nadležne  službe koje djeluju na području 
Grada Đurđevca, trebale bi provoditi informiranje, 
edukaciju i upoznavanje građana, mladeži i djece s 
izvanrednim situacijama i postupcima osobne i 
uzajamne pomoći te pridržavanju naređenih mjera i 
postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanju, 
ukoliko do takvih potreba dođe. Tijekom jeseni 2014. 
godine provedena je obuka članova Stožera zaštite i 
spašavanja i Zapovjedništva civilne zaštite Grada 
Đurđevca. 

 Građane je  potrebno upoznati o uvođenju i 
značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112 i o 
drugim važećim pozivnim brojevima za interventne 
službe, a vlasnici i korisnici objekata u kojima se 
okuplja veći broj ljudi upoznati su s obvezom 
postavljanja na vidljivom mjestu  znakova za 
uzbunjivanje. 

 U preventivnim aktivnostima zaštite i 
spašavanja i zaštite od požara vrlo zapaženu ulogu 
moralo bi biti inzistiranje na ugrađivanju i integriranju 
posebnih stručnih zahtjeva zaštite i spašavanja i 
zaštite od požara u prostornom planiranju, uređenju, 
organizaciji, razvoju i izgradnji prostora (u skladu s 
utvrđenim takvim zahtjevima u Prostornom planu 
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Koprivničko-križevačke županije i  Prostornom planu 
Grada Đurđevca)  i održavanju sustava za 
uzbunjivanje građana. 

 Sustav za uzbunjivanje građana na području 
Đurđevca sastoji se od pet sirena koje se nalaze na 
zgradi „Hrvatskih šuma“ u Ulici bana Jelačića 80, na 
zgradi Policijske postaje Đurđevac, Ulica Stjepana 
Radića 6,  na zgradi klaonice u Ulici Šandora 
Brauna,  na zgradi „Hrvatskog autokluba“, Malinov 
trg 9. i na zgradi Javne vatrogasne postrojbe 
Đurđevac u Ulici Stjepana Radića 189 b, od kojih 
trenutno nisu u funkciji sirene na objektima 
„Hrvatskog autokluba“, „Hrvatskih šuma“ i na zgradi 
klaonice u Ulici Šandora Brauna.   

   U ostalim naseljima na području Grada 
Đurđevca  sirene za uzbunjivanje građana nalaze se 
još u Severovcima, Sirovoj i Suhoj Kataleni, dok 
Mičetinac, Čepelovac i Budrovac nemaju sirene na 
vatrogasnim domovima. 

 Sukladno Pravilniku o postupku uzbunjivanja 
stanovništva („Narodne novine“, broj 47/06., 110/11. i 
10/15.), redovno ispitivanje ispravnosti sustava za 
uzbunjivanje provodi se svake prve subote u 
mjesecu u 12 sati korištenjem znaka „prestanak 
opasnosti“, a pravne osobe koje provode ispitivanje 
dužne su izvijestiti nadležni županijski centar 112 o 
rezultatima ispitivanja sirenskog sustava. 
 
 2. VATROGASTVO (vatrogasna 
zapovjedništva i postrojbe) 
  
 Uvažavajući realno stanje sustava zaštite i 
spašavanja na području Grada Đurđevca, u svezi 
djelovanja vatrogasnih postrojbi, utvrđuje se da je 
vatrogastvo nositelj i glavna operativna snaga zaštite 
i spašavanja na području Grada Đurđevca. 
 

 Ovim Smjernicama se iskazuju bitne 
odrednice materijalno-tehničkog razvoja, razvoja 
kadrovskih potencijala, sustava organizacije i 
djelovanja te pregled financijskih sredstava u 
Proračunu za te namjene s ciljem jačanja spremnosti 
za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i 
spašavanja na području Grada Đurđevca u  2015. 
godini. 

 
Broj, vrsta, opremljenost i veličina 

vatrogasnih postrojbi određena je Planom zaštite od 
požara („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 
5/12.)  donesenim na temelju Procjene ugroženosti 
od požara. 

 
Na području Grada Đurđevca djeluje 

Vatrogasna zajednica Grada Đurđevca u koju su 
uključene slijedeće vatrogasne postrojbe: 

 
1. Javna vatrogasna postrojba Đurđevac s 30 

profesionalnih vatrogasca. 
2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đurđevac s 20 

operativnih vatrogasaca. 
3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Budrovac, 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Čepelovac, 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Mičetinac, 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Severovci, 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Sirova 
Katalena i Dobrovoljno vatrogasno društvo 
Suha Katalena. U svakom od ovih društava 
može se  u slučaju potrebe u vrlo kratkom 
vremenu mobilizirati do desetak vatrogasaca. 

 
Dobrovoljne vatrogasne postrojbe u 

prigradskim naseljima su ustrojene na način, da 
obavljaju preventivnu djelatnost sukladno članku 1. i 
2. 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.), a mogu se koristiti na 
pomoćnim poslovima prilikom intervencija većih 
razmjera. 

 
Neophodno je i dalje provoditi različite oblike 

osposobljavanja vatrogasaca, kako profesionalnih 
tako i dobrovoljnih, redovito obavljati liječničke 
preglede i u narednom periodu dobrovoljna 
vatrogasna društva opremiti osobnom i skupnom  
zaštitnom opremom. Vatrogasna vozila i ostala 
oprema za potrebe sustava zaštite od požara 
nabavljat će se sukladno Planu zaštite od požara i 
tehnološke eksplozije Grada Đurđevca. Kroz redovnu 
djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Đurđevca 
potrebno je osigurati sredstva za nabavu zaštitne 
opreme za dobrovoljna vatrogasna društva. 
 

U području rada s članstvom, posebnu 
pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao 
potencijalnim budućim operativnim vatrogascima, ali i 
zbog indirektnog stjecanja opće kulture i naobrazbe. 
 

Sredstva za decentralizirano financiranje 
redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe 
Đurđevac u 2015. godini kao i sredstva za 
financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava 
planiraju se  temeljem članka 43. – 45. Zakona o 
vatrogastvu. 
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3. SKLONIŠTA  

 
Grad Đurđevac nema u svojem vlasništvu 

javna skloništa pa sukladno tome nema ni obvezu 
redovnog investicijskog održavanja skloništa. 
Skloništa koja su u vlasništvu privatnih poduzeća, 
ista imaju obvezu njihovog redovnog servisiranja i 
održavanja. 

 
4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA 
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE  
 
- Zajednica tehničke kulture Grada 

Đurđevca objedinjava i koordinira rad udruga 
tehničke kulture na području Grada Đurđevca i to : 
Radio kluba „Đurđevac“, Foto-kino kluba „Drava“ 
Đurđevac  i  Informatičkog kluba „Portal“ Đurđevac. 
 
 Zajednički ciljevi djelovanja su unapređenje 
tehničke kulture stanovništva, posebice mladih kroz 
obrazovne programe i projekte, popularizacija 
tehničke znanosti kroz rad s nadarenim učenicima 
osnovne i srednje škole, obrazovni programi za 
odrasle te ustrojavanje rezervnog sustava veze. 
 
 Za rad i aktivnosti Zajednice tehničke kulture 
Grada Đurđevca u Proračunu su  osigurana sredstva 
u svoti od 20.000,00  kuna. 
 

- Planinarsko društvo Đurđevac svojom 
opremom i svojim sekcijama može u slučajevima 
određenih izvanrednih situacija i elementarnih 
nepogoda pomoći pri traženju i spašavanju 
unesrećenih osoba. I dalje se tijekom 2015. godine 
planira popunjavanje opreme koja može poslužiti i u 
službi spašavanja.  

 
- Odred izviđača  u 2015. godini planira 

daljnje uređenje svojih  prostorija u „Boriku“ te 
nabavu dodatne potrebne opreme. Sva  oprema 
može se koristiti, uz već postojeću i u druge svrhe  te 
u slučaju izvanrednih situacija, elementarnih 
nepogoda i slično. 

 
5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE 
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U 
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 

 
  Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-
križevačke županije 
 
 Dana 1. siječnja 2009. godine, stupio je na 
snagu Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne 
novine“, broj 150/08.,71/10.,139/10.,22/11.,84/11.), 

koji predviđa izdvajanje hitne medicinske pomoći iz 
sastava domova zdravlja, osnivanje Zavoda za hitnu 
medicinu na području jedinice područne (regionalne) 
samouprave kao posebne ustanove. 
 Na području jedinice područne (regionalne) 
samouprave u okviru Zavoda za hitnu medicinu, 
predviđeno je organiziranje slijedećih vrsta timova: 
Tim 1 u kadrovskom normativu - liječnik specijalist 
hitne medicine ili liječnik opće medicine, medicinska 
sestra/tehničar s dodatnim specijalističkim stručnim 
usavršavanjem iz hitne medicine te vozač, Tim 2 – 
dvije medicinske sestre/tehničara od kojih je 
najmanje jedna/an s dodatnim specijalističkim 
usavršavanjem iz hitne medicinske pomoći, a 
jedna/an vozi vozilo, PDJ (prijavno dojavna 
jedinica) u kadrovskom normativu 1 medicinska 
sestra/tehničar, dežurstvo i pripravnost.   
 Zavod za hitnu medicinu na području 
jedinice područne (regionalne) samouprave obavlja 
sljedeće poslove: provodi mjere hitne medicine na 
području jedinice područne (regionalne) samouprave, 
osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa 
susjednim jedinicama područne (regionalne) 
samouprave, organizira i popunjava mrežu timova na 
području jedinice područne (regionalne) samouprave, 
provodi standarde opreme, vozila te vizualnog 
identiteta vozila i zdravstvenih radnika, provodi 
standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz 
cestom, osigurava standarde kvalitete rada, planira i 
sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata 
zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u 
koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, 
obavlja i druge poslove iz područja hitne medicine za 
potrebe jedinice područne (regionalne) samouprave i 
slično. 

Mrežom hitne medicine („Narodne 
novine“br.139/11.) za područje naše županije, za 
područje Đurđevca predviđeno je organiziranje 5 
timova T1 (umjesto dosadašnjeg dežurstva). 
 Odlukom Županijske skupštine Koprivničko-
križevačke županije Zavod za hitnu medicinu je 
osnovan, ustanova je upisana u registar Trgovačkog 
suda,  Ministarstvo zdravlja izdalo je rješenje o 
dozvoli za početak rada ustanove, te Zavod djeluje  
od 1. siječnja 2013. godine. 
 

Socijalna služba – Centar za socijalnu 
skrb Đurđevac 
 
 Na području Grada Đurđevca djeluje  Centar 
za socijalnu skrb Đurđevac, sa sjedištem u 
Đurđevcu, Gajeva 6 u kojemu su zaposleni stručni 
djelatnici za obavljanje poslova i zadataka iz 
područja socijalne skrbi, a u skladu s pravnim 
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propisima koji reguliraju ovo područje. U slučaju 
nekih izvanrednih situacija, ova služba u koordinaciji 
s ostalim službama preuzima brigu o pojedinim 
kategorijama stanovništva kojima će takva pomoć i 
skrb biti potrebna.  
  

Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac 
 
 Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac 
kao vodeća humanitarna organizacija na području 
Grada Đurđevca i susjednih općina, brine se o 
siromašnim osobama u društvu i pomaže im prema 
mogućnostima, a organizira i druge humanitarne 
akcije sukladno Planu i programu Hrvatskog Crvenog 
križa. Kao jedna od zadaća ove organizacije je 
osposobljavanje članstva i građana za njihovu 
samozaštitnu funkciju u oružanim sukobima i drugim 
izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, 
obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za 
izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija 
i oružanih sukoba. Za ovu namjenu potrebno je 
obnoviti i kvalitetno opremiti ekipe, budući je 
postojeća oprema zastarjela i dotrajala, kako bi 
mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja 
sustava zaštite i spašavanja. 
 
 U Proračunu su za rad i aktivnosti Gradskog 
društva Crvenog križa Đurđevac osigurana sredstva 
u ukupnoj svoti od  80.000,00 kuna. 
 

Veterinarska stanica d.o.o. Đurđevac 
 
 Obavljanje javnih ovlasti iz područja 
veterinarstva vrši Veterinarska stanica  d.o.o. 
Đurđevac. Veterinarska stanica d.o.o. Đurđevac 
provodi mjere zaštite zdravlja životinja,  mjere zaštite 
životinja od zaraznih bolesti koji se provode radi 
osiguranja uzgoja i proizvodnje zdravih životinja te 
higijensko i zdravstveno ispravnih životinjskih 
proizvoda, zaštitu ljudi od zoonoza i veterinarsku 
zaštitu okoliša.  U situacijama većih epidemija i 
drugih izvanrednih situacija radi provođenja 
potrebnih mjera  uključuje se nadležno ministarstvo 
Republike Hrvatske. 
 
 Hrvatska poljoprivredna komora, 
Područni odjel Đurđevac 
 
 Za zaštitu bilja i biljnih proizvoda potrebno je 
i dalje razvijati poljoprivredno savjetodavnu službu 
kako bi se poljoprivredni proizvođači mogli što 
kvalitetnije obučiti i zaštititi svoju proizvodnju od 
štetnih posljedica mogućih biljnih bolesti većih 
razmjera. 

 
 „Komunalije“ d.o.o. Đurđevac, 

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac  i 
„Komunalije Plin“ d.o.o. Đurđevac 
 
 Komunalije d.o.o. Đurđevac, Komunalne 
usluge  Đurđevac d.o.o. Đurđevac i Komunalije - Plin 
d.o.o. Đurđevac su trgovačka društva koja obavljaju 
komunalnu, odnosno energetsku djelatnost. 
Djelatnost Komunalija d.o.o. Đurđevac  je distribucija 
vode te odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda. 
Djelatnosti Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. 
Đurđevac su uređenje okoliša odnosno javnih 
površina, održavanje i uređenje groblja, održavanje 
javne rasvjete, odvoz komunalnog i tehnološki 
neopasnog otpada te uslužna ugostiteljska djelatnost 
prema INA d.d. Osnivači  Komunalija d.o.o. 
Đurđevac i Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. 
Đurđevac su Grad Đurđevac i susjedne općine. 
 
 Komunalije d.o.o. Đurđevac osnovale su 
Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac s osnovnom 
djelatnošću distribucije plina. 
 

Prikupljeni  otpad odlaže se na Odlagalištu 
komunalnog otpada „Peski“ Đurđevac – kao 
gradskom odlagalištu u sanaciji.  
 
 Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. 
Đurđevac u zimskim mjesecima na području Grada 
Đurđevca obavljaju i poslove  zimske službe za 
čišćenje pojedinih prometnih pravaca u naseljima i 
lokalnim cestama obzirom da raspolaže potrebnom 
mehanizacijom. 
  

Ostale pravne osobe 
 
 Na području Grada Đurđevca registrirane su 
i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave 
građevinskom, prijevozničkom, turističkom ili drugom 
sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i 
spašavanje, te se one po potrebi u slučaju 
izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim 
nadležnim službama, mogu svojim zaposlenicima, 
poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom 
uključiti u pomoć žrtvama većih nesreća i katastrofa.  
 Koordinaciju aktivnosti različitih službi, 
ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim 
situacijama obavljat će Stožer zaštite i spašavanja. 
 
  ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva 
za vlastitu zaštitu te za pružanje pomoći drugima 
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kojima je ta zaštita nužna, potrebno je osposobljavati 
i opremati stanovništvo za mogućnost pružanja 
osobne i uzajamne zaštite, osobito za slučajeve 
izvanrednih situacija nastalih uslijed prirodnih ili 
tehnoloških nesreća i katastrofa. 
 
 U tijeku 2015. godine potrebno je jačati 
dijelove sustava zaštite i spašavanja 
osposobljavanjem i opremanjem za djelovanje u 
izvanrednim situacijama te nastaviti suradnju s 
Područnim uredom za zaštitu i spašavanje 
Koprivnica s ciljem jačanja i usavršavanja operativnih 
i drugih snaga zaštite i spašavanja na području 
Grada Đurđevca. 
 
 Ove Smjernice za organizaciju i razvoj 
sustava zaštite i spašavanja na području Grada 
Đurđevca u 2015. godini objavit će se u „Službenim 
novinama Grada Đurđevca“. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA  
ĐURĐEVCA 

 
KLASA: : 810-03/15-01/01 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-15-1 
Đurđevac,  20. veljače 2015. 
 

                           Predsjednik 
                             Gradskog vijeća 

                                Marijan Ružman, v. r.                              
 

 
IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH 

SREDSTVA ZA ORGANIZACIJU I  RAZVOJ 
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

U 2014. I 2015. GODINI 
 

R.
br. 

Opis pozicije Realizirano 
u 2014.g. 

(kn) 

Planirano    
za 2015.g. 

(kn) 

1. STOŽER ZAŠTITE I 
SPAŠAVANJA, 
ZAPOVJEDNI-ŠTVA I 
POSTROJBE CIVILNE 
ZAŠTITE 
-Osiguranje uvjeta za 
evakuaciju, zbrinjavanje 
sklanjanje i druge aktivnosti i 
mjere u zaštiti i spašavanju 
-Stožer zaštite i spašavanja 
-Zapovjedništva civilne 
zaštite 
-Postrojbe civilne zaštite 
-Povjerenici civilne zaštite 
-Voditelji skloništa 

 
 
 
 
 
 

1.672,00 

 
 
 
 
 
 

0,00 

                                                         Ukupno:                            1.672,00 0,00 

2. VATROGASTVO: 
-Javne vatrogasne postrojba 
 
-Vatrogasna zajednica grada 
- Dobrovoljne vatrogasne 
postrojbe 
-Vatrogasno zapovjedništvo 
grada 

 
4.740.798,70 

 152.963,23 

 
6.045.000,00 

300.000,00 

                                    
Ukupno: 

4.893.761,93 6.345.000,00 

3.  SKLONIŠTA: 
-Tekuća održavanja 
-Tehnička kontrola 
-Investicijsko održavanja 

  

                                    
Ukupno: 

0,00 0,00 

 

4.  UDRUGE GRAĐANA: 
(HGSS, planinari, kinolozi, 
radioamateri, aero klubovi i 
dr.) 

 
0,00 

 
20.000,00 

                                     Ukupno: 0,00 20.000,00 

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE 
KOJIMA JE ZAŠTITA I 
SPAŠAVANJE REDOVITA 
DJELATNOSTI: Hitna 
pomoć, javno zdravstvo, 
socijalna služba, Crveni križ, 
veterinarska služba, zaštita 
bilja, zaštita okoliša, javna 
poduzeća za održavanje 
komunalne infrastrukture 
(vodovod, kanalizacija, 
čistoća, groblja, i drugo) kao i 
pravne osobe koje se bave 
građevinskom, 
prijevozničkom, turističkom i 
drugim djelatnostima od 
interesa za zaštitu i 
spašavanje 

 
 
 
 
 
 
2.007.594,34 

 
 
 
 
 
 
3.130.000,00 

                                     
Ukupno: 

2.007.594,34 3.130.000,00 

SVEUKUPNO ZA SUSTAV 
ZAŠTITE I SPAŠAVANJE 

6.903.028,27 9.495.000,00 

 

8 
Na temelju članka 29. Statuta Grada 

Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 
3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće 
Grada Đurđevca na 9. sjednici održanoj 20. veljače 
2015. donijelo je 

 
ZAKLJUČAK 

o  davanju suglasnosti za podnošenje zahtjeva 
Županijskoj upravi za ceste za kategoriziranje 

lokalnih cesta kao nerazvrstanih 
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I. 
 

 Daje se suglasnost za podnošenje zahtjeva 
Županijskoj upravi za ceste za kategoriziranje 
lokalnih cesta kao nerazvrstanih i to: 

- lokalne ceste  LC 26105 Grkine (L26104) – 
Severovci (L26106) duljine 3,4 km, 

- lokalne ceste LC 26158 Ž2232 – Kozarevac 
duljine 2,9 km. 

  
II. 
 

 Zahtjev će se podnijeti u cilju omogućavanja 
prijave navedenih cesta na natječaje za sredstva iz 
Europskih fondova sukladno Pravilniku o provedbi 
mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 
područjima“ iz Programa razvoja Republike Hrvatske 
za razdoblje 2014. – 2020. 
                                                                

GRADSKO VIJEĆE GRADA  
ĐURĐEVCA 

 
KLASA: 340-01/15-01/03 
URBROJ: 2137/03-03-01/17-15-1 
Đurđevac, 20. veljače 2015.       

 
                                 Predsjednik 

         Gradskog vijeća                                           
                                 Marijan Ružman, v. r.            
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Na temelju članka 29. Statuta Grada 

Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 
3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće 
Grada Đurđevca na 9. sjednici održanoj 20. veljače 
2015. donijelo je 

 
ODLUKU  

o posredničkoj proviziji za prodaju nekretnine 
u Prvić Luci 

 
I. 
 

 Za poslove prodaje nekretnine u vlasništvu 
Grada Đurđevca upisane u zk.ul.br. 1816 k.o. Prvić, 
kčbr. 502 zgr odmaralište površine 288 m2 i kčbr. 
1910/3 vrt površine 552 m2, odobrava se angažiranje 
posrednika. 

 
II. 
 

 Posrednička provizija može iznositi 
maksimalno 3,75% od iznosa realizirane 
kupoprodajne cijene. 

 
III. 

 
 Kupoprodajna cijena umanjena za iznos 
provizije ne može biti manja od 4.500.000,00 kuna. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA  
ĐURĐEVCA 

 
KLASA: 400-01/15-01/09 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-15-1 
Đurđevac, 20. veljače 2015.       

 
                                   Predsjednik 

         Gradskog vijeća                                           
                                 Marijan Ružman, v. r.            
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Na temelju članka 110. Zakona o proračunu 
("Narodne novine", broj 87/08. i 136/12.), članka 29. i 
članka 77. stavka 2. Statuta Grada Đurđevca 
("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. 
i 5/14. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada 
Đurđevca na 9. sjednici održanoj 20. veljače 2015. 
donijelo je 
 

Z A K Lj U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg 
izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, 
primitaka i rashoda, izdataka Centra za  

kulturu Đurđevac za 2014. godinu 
         

I. 
 

 Prihvaća se Izvješće o radu i Godišnji 
izvještaj o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i 
rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za 
2014. godinu, koje je donijela ravnateljica Centra za 
kulturu Đurđevac Edita Janković Hapavel. 

 
II. 
 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA  
ĐURĐEVCA 

     
KLASA: 612-01/15-01/01 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-15-3 
Đurđevac, 20. veljače 2015. 

 
                                 Predsjednik 

         Gradskog vijeća                                           
                                 Marijan Ružman, v. r.            
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11 

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu 
("Narodne novine", broj 87/08. i 136/12.), članka 29. i 
članka 77. stavka 2. Statuta Grada Đurđevca 
("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. 
i 5/14. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada 
Đurđevca na 9. sjednici održanoj 20. veljače 2015. 
donijelo je 
 

Z A K Lj U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu i Godišnjeg 
izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, 

primitaka i rashoda, izdataka Gradske  
knjižnice Đurđevac za 2014. godinu 

           
I. 
 

 Prihvaća se Izvješće o radu i Godišnji 
izvještaj o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i 
rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 
2014. godinu, koje je donijela ravnateljica Gradske 
knjižnice Đurđevac Antonija Mandić. 

 
II. 
 

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

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA  

ĐURĐEVCA 
   

KLASA: 612-01/15-01/02 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-15-3 
Đurđevac, 20. veljače 2015. 
 
                                 Predsjednik 

         Gradskog vijeća                                           
                                 Marijan Ružman, v. r.        
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Na temelju članka 110. Zakona o proračunu 
("Narodne novine", broj 87/08. i 136/12.), članka 29. i 
članka 77. stavka 2. Statuta Grada Đurđevca 
("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. 
i 5/14. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada 
Đurđevca na 9. sjednici održanoj 20. veljače 2015. 
donijelo je 
 

Z A K Lj U Č A K 
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju 

proračuna prihoda, primitaka i rashoda,  
izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak"  

Đurđevac za 2014. godinu 
 

I. 
 
 Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju 
proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka 
Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 2014. godinu 
(KLASA:  400-5/15-01/01, URBROJ: 2137-58/15-01). 

 
II. 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA  
ĐURĐEVCA 

         
KLASA: 601-01/15-01/01 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-15-2 
Đurđevac, 20. veljače 2015. 
    
                                                  Predsjednik 

         Gradskog vijeća                                           
                                 Marijan Ružman, v. r.        

 

13 
Na temelju članka 110. Zakona o proračunu 

("Narodne novine", broj 87/08. i 136/12.), članka 29. i 
članka 77. stavka 2. Statuta Grada Đurđevca 
("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. 
i 5/14. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada 
Đurđevca na 9. sjednici održanoj 20. veljače 2015. 
donijelo je 

 
Z A K Lj U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu, Financijskog 
izvješća  i  Godišnjeg obračuna financijskog 

plana Javne vatrogasne postrojbe  
Đurđevac za 2014. godinu 

 
I. 
 

 Prihvaća se Izvješće o radu, Financijsko 
izvješće i Godišnji obračun financijskog plana Javne 
vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2014. godinu, 
koje je dostavio zapovjednik Mladen Jakupčić. 

 
II. 
 

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

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA  
ĐURĐEVCA 
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KLASA: 214-01/15-01/03 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-15-5 
Đurđevac, 20. veljače 2015. 
 
                                                  Predsjednik 

         Gradskog vijeća                                           
                                 Marijan Ružman, v. r.        

 

14 
Na temelju članka 19. stavka 5. Zakona o 

savjetima mladih ("Narodne novine", broj 41/14.), 
članka 14. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada 
Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 
4/14.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca 
("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. 
i 5/14. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada 
Đurđevca na 9. sjednici održanoj 20. veljače 2015. 
donijelo je 
 

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

Grada Đurđevca za 2015. godinu 
         

I. 
 

 Prihvaća se Program rada Savjeta mladih 
Grada Đurđevca za 2015. godinu (KLASA: 021-
05/14-01/18, URBROJ: 2137/03-01-01/03-14-3), koji 
je donio Savjet mladih Grada Đurđevca na svojoj 2. 
sjednici. 

II. 
 

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

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA  

ĐURĐEVCA 
         

KLASA: 021-05/14-01/18 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-15-5 
Đurđevac, 20. veljače 2015. 
 

                                                   Predsjednik 
         Gradskog vijeća                                           

                                 Marijan Ružman, v. r.        
 

PROGRAM RADA ZA 2015. GODINU SAVJETA 
MLADIH GRADA ĐURĐEVCA 

 
UVOD 

 
Savjet mladih Grada Đurđevca (u daljnjem 

tekstu: Savjet mladih) je savjetodavno tijelo 

Gradskog vijeća Grada Đurđevca koje se osniva u 
cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život i 
sudjelovanja u aktivnostima po pitanjima od interesa 
za mlade Đurđevca. Mladi, u smislu Odluke o 
osnivanju Savjeta mladih Grada Đurđevca su osobe 
sa prebivalištem ili boravištem na području Grada 
Đurđevca u dobi od 15 do 30 godina života prema 
članku 3. Zakona o Savjetu mladih NN 41/14. (u 
daljnjem tekstu Zakon). 

Prema Odluci o osnivanju Savjeta mladih 
Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Odluka) Savjet 
mladih ima 5 članova sukladno članku 5. Zakona, 
uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, a 
u njega mogu biti izabrani mladi iz Odluke, i to na 
mandat od tri godine prema članku 12. Zakona. 
Članove Savjeta mladih izabralo je Gradsko vijeće 
Grada Đurđevca, na prijedlog Odbora za izbor i 
imenovanja Gradskog vijeća Grada Đurđevca.  

Predsjednika i zamjenika predsjednika 
Savjeta mladih izabrali su članovi Savjeta mladih na 
konstituirajućoj sjednici održanoj 3. studenoga 2014. 
godine.  

     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 

- 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 zemlja 

- 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 Grada Đurđevca 

- po potrebi poziva predstavnike Grada Đurđevca 
na sjednice Savjeta mladih 

- obavlja i druge poslove od interesa za mlade. 
 

Aktivnosti sadržane u Nacrtu programa rada i 
financijskom planu Savjeta mladih Grada Đurđevca 
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za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Program rada i 
financijski plan) proizlaze iz djelokruga Savjeta 
mladih koji je utvrđen Zakonom o savjetima mladih 
(«Narodne novine» broj 41/14.), odnosno Odlukom.  
 

Plan provedbe Programa rada i financijskog 
plana za 2015 godinu sadrži navedene konkretne 
aktivnosti. 

 
1. Izrada nacrta prijedloga Lokalnog programa 
za mlade (u daljnjem tekstu: LPM) prema nacrtu 
prijedloga Nacionalnog programa za mlade (u 
daljnjem tekstu: NPM), prilagođenog potrebama 
lokalne zajednice te provedba aktivnosti vezanih za 
izradu LPM-a.  

Budući da će Grad Đurđevca provoditi 
programe u koje ulazi i populacija građana između 
15 i 30 godina starosti, Savjet mladih će u skladu sa 
svojim djelokrugom, sudjelovati u izradi Nacrta 
prijedloga LPM-a koji će predložiti Gradskom vijeću 
na usvajanje kao jedinstven program za rješavanje 
problema i provođenja mjera u interesu spomenute 
dobne skupine građana. Time će se dobiti na 
preglednosti i sustavnosti pa će biti olakšano 
praćenje i savjetovanje o provedbama mjera po 
pitanju mladih. Ovaj Program postaje, osim na 
deklarativnoj razini, i praktična osnova budućeg 
djelovanja gradskog društvenog i političkog sustava u 
odnosu prema mladima, kao neiscrpnom resursu. 
Rad na nacrtu prijedloga LPM temeljit će se na 
prijedloga NPM-a usvojenog 9. listopada 2014 od 
strane Vlade RH, te na analizi stanja dosadašnjih 
programa i aktivnosti koji su provođeni u gradu, a tiču 
se mladih. Analiza stanja podrazumijeva suradnju i 
kontakt sa tijelima, ustanovama i organizacijama koje 
provode spomenute aktivnosti, kao i sa mladima, 
kroz ankete, susrete, sakupljanje informacija pomoću 
internetske i facebook stranice.  Da bi dobili jasniju 
sliku o problemima mladih u Đurđevcu provest ćemo 
on line anketu kojom namjeravamo dobiti jasniju sliku 
o potrebama i željama mladih đurđevčana. Anketa bi 
trebala opipati puls mladih u gradu te pridonijeti 
boljem razvoju programa za poticanje mladih te 
uključivanjem u društveni život grada.    
Savjet mladih će nakon te analize na sastancima i 
sjednicama razraditi svoj nacrt prijedloga LPM-a koji 
će predložiti javnosti i Gradskom vijeću.  

 
2. Suradnja s nadležnim tijelima Grada Đurđevca 
u svim pitanjima mladih 
  
 Uključivanje predstavnika Savjeta mladih u 
procese donošenja i provedbu programa i odluka 
Gradskog vijeća Grada Đurđevca. Predstavnici 

Savjeta mladih aktivno će se uključiti u procese 
donošenja i praćenja programa Gradskog vijeća koji 
se odnose na mlade, posebice kada se radi o 
temama kao što su kreditiranje studenata, 
stipendiranje učenika i studenata, prijevoz učenika i 
studenata, financiranje udruga mladih i za mlade te 
provođenja projekata čija su ciljana skupina ili krajnji 
korisnici mladi. Predstavnici Savjeta mladih po 
potrebi će prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća 
zbog uvida u funkcioniranje lokalne samouprave, 
ponajprije s aspekta informiranosti mladih o temama 
koje su u njihovom interesu, kao ostvarenja jedne od 
preporuka Nacionalnog programa djelovanja za 
mlade. Također, Savjet mladih će predlagati 
Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i 
drugih akata od značaja za unapjeđivanje položaja 
mladih na području Grada Đurđevca, raspravu o 
pojedinim pitanjima te će davati prijedloge za 
rješavanje uočenih problema. 

 
3. Suradnja s ustanovama, udrugama, 
organizacijama i tijelima mladih i za mlade u 
zemlji i inozemstvu 

 
Savjet mladih će kao jednu od propisanih 

aktivnosti svoga djelokruga provoditi suradnju sa 
svim ustanovama, organizacijama i udrugama mladih 
ili onih koje provode bilo kakve mjere i aktivnosti u 
interesu mladih, kao i sa ostalim Savjetima mladih u 
Republici Hrvatskoj. Stoga će, sa svrhom razmjene 
iskustava Savjet mladih organizirati posjet u neke 
gradove u Republici Hrvatskoj gdje će organizirati 
susrete sa članovima tamošnjih organizacija mladih, i 
prihvaćati posjete ostalih Savjeta mladih koji najave 
svoj dolazak. 

 
4. Provedba i promocija mjera prema tekućim 
potrebama mladih članova lokalne zajednice 

 
Savjet mladih će pratiti potrebe mladih u 

Gradu Đurđevca i to kroz promociju, rad internetske 
stranice u sklopu gradske službene web stranice, sve 
u svrhu pristupačnosti mladima i njihovim interesima. 

 
5. Organiziranje koncerata mladih neafirmiranih 
bendova 

 
U Gradu Đurđevcu djeluje nekoliko aktivnih 

amaterskih bendova, čiji su članovi najčešće mladi 
ljudi koji se sviranjem bave izričito zbog ljubavi 
prema glazbi. Organiziranjem koncerta mladih (u 
koje bi bila uključena organizacija dočeka Nove 
godine na glavnom trgu), neafirmiranih bendova za 
što će se Savjet mladih Grada Đurđevca zalagati 
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potaknuo bi ih na još uporniji i kvalitetniji rad. Između 
ostalog, imali bi priliku pred svojim kolegama iz 
bendova i prijateljima, pokazati sve što su naučili. 
 
6. Organizacija sportskih aktivnosti   

 
Cilj Savjeta je da sudjeluje što više mladih i 

djece, te poticanje organizacija sportskih susreta 
mladih na gradskoj razini. 

 
7. Organizacija humanitarnih akcija  

 
Cilj Savjeta je da sudjeluje što više mladih i 

djece, kako bi pri tome uvidjeli koliko je važno brinuti 
jedni o drugima. Koordinacija i plan održavanja 
humanitarnih akcija na kojima se okupljaju mladi uz 
pomoć mladih volontera. 

 
 
Financijska sredstva za ostvarenje 

navedenog Programa rada za 2015. godinu 
sveukupno iznose  5,000,00 kuna a raspoređena su 
za potpore izvršiocima te materijalne troškove i 
naknade. 

Članovi Savjeta mladih ne primaju 
naknadu za svoj rad, ali imaju pravo na nadoknadu 
putnih troškova i troškova službenih putovanja 
vezanih za rad u Savjetu. Predviđena potrebna 
sredstva Savjeta mladih planirana su u Proračunu 
Grada Đurđevca prema Odluci o osnivanju Savjeta 
mladih koju je donijelo Gradsko vijeće Grada 
Đurđevca te će biti utrošena samo za obavljene 
aktivnosti ili će rebalansom biti usmjerena u druge 
aktivnosti. 

 
KLASA: 021-05/14-02/18 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-14-3 
U Đurđevca 20. studenoga 2014. 

 
     PREDSJEDNICA: 
                  Ana Fuček, v. r. 
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Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o 

javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/13., 
143/13. i 13/14.)  i članka 42. stavka 4. Statuta Grada 
Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 
3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst) gradonačelnik 
Grada Đurđevca, dana 30. prosinca 2014. godine, 
donio je 
 

PRAVILNIK 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi 

postupaka nabave bagatelne vrijednosti 
 
 

Članak 1. 
 

U Pravilniku o provedbi postupaka nabave 
bagatelne vrijednosti KLASA: 022-05/14-01/15, 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-14-1 od 30. travnja 
2014. i KLASA: 022-05/14-01/15, URBROJ: 2137/03-
01-01/03-14-2 od 10. studenoga 2014., u članku 7. 
stavku 1. alineja 4. mijenja se i glasi: 
 „- poslati poziv na dostavu ponuda na 
adrese odabranih gospodarskih subjekata na dokaziv 
način i/ili objaviti poziv na dostavu ponuda na web 
stranicama Grada.“ 
 

Članak 2. 
 

 U članku 14. stavku 2. alineja 2. mijenja se i 
glasi: 
  „- za nabavu javnobilježničkih usluga, 
odvjetničkih usluga, zdravstvenih usluga, socijalnih 
usluga, usluga obrazovanja, konzervatorskih usluga, 
usluga vještaka, hotelskih i restoranskih usluga, 
usluga cateringa, konzultantskih usluga, geodetskih 
usluga, arhitektonskih usluga, nabave pića i 
namirnica za potrebe održavanja sjednica, nabave 
materijala za tekuće i investicijsko održavanje 
zgrada, održavanja opreme i prijevoznih sredstava, 
nabave sitnog inventara, usluga pošte, usluge objava 
javnih natječaja i oglasa u tisku te objave oglasa i 
promidžbe u drugim medijima, usluge najma, 
računalnih usluga – ažuriranja računalnih baza,“. 

 
Članak 3. 

 
 U članku 15. iza stavka 5. dodaje se novi 
stavak 6. koji glasi: 
 „(6.) Ukoliko zaprimljena ponuda ne sadrži 
sve ono što je traženo, naručitelj može pozvati 
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ponuditelja da dopuni svoju ponudu u roku od 5 
dana.“ 
 Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 7. i 8.  

 
Članak 4. 

 
 U članku 17. stavak 1. mijenja se i glasi: 
 „(1) Nabavu radova, roba i usluga 
procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 
kuna (bez PDV-a) do 200.000 kuna (bez PDV-a) za 
robu i usluge, odnosno do 500.000,00 kuna (bez 
PDV-a) za radove, Grad provodi upućivanjem poziva 
na dostavu ponuda određenom broju gospodarskih 
subjekata po vlastitom izboru i/ili objavljivanjem 
poziva na dostavu ponuda na svojim web 
stranicama.“. 

 U stavku 2. alineja 2. mijenja se i glasi: 
„- za nabavu javnobilježničkih usluga, 

odvjetničkih usluga, zdravstvenih usluga, socijalnih 
usluga, usluga obrazovanja, konzervatorskih usluga, 
usluga vještaka, hotelskih i restoranskih usluga, 
usluga cateringa, konzultantskih usluga, geodetskih 
usluga, arhitektonskih usluga, nabave pića i 
namirnica za potrebe održavanja sjednica, nabave 
materijala za tekuće i investicijsko održavanje 
zgrada, održavanja opreme i prijevoznih sredstava, 
nabave sitnog inventara, usluga pošte, usluge objava 
javnih natječaja i oglasa u tisku te objave oglasa i 
promidžbe u drugim medijima, usluge najma, 
računalnih usluga – ažuriranja računalnih baza,“. 

 
 Stavak 7. mijenja se i glasi: 
 „(7) U postupku nabave radova može se od 
odabranog ponuditelja tražiti jamstvo za uredno  
ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih 
obveza i jamstvo za otklanjanje nedostataka u 
jamstvenom roku. U tom slučaju u pozivu na dostavu 
ponuda propisuje se sadržaj i oblik jamstva.“. 

 
 U stavku 10. dodaje se rečenice koja glasi: 
 „Ukoliko zaprimljena ponuda ne sadrži sve 
ono što je traženo, naručitelj može pozvati 
ponuditelja da dopuni svoju ponudu u roku od 5 
dana.“. 
 

Članak 5. 
 

      Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne 
vrijednosti stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se na web stranicama Grada Đurđevca. 

 
KLASA: 022-05/14-01/15    
URBROJ: 2137/03-01-01/03-14-3  

Đurđevac, 30. prosinca 2014.   
    

                                 GRADONAČELNIK 
                                  Željko Lacković, dipl. iur., v. r. 
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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 
125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni 
tekst), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca 
("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. 
i 5/14. – pročišćeni tekst) i članka 15. Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu i računskom planu 
(''Narodne novine'', broj 124/14.), gradonačelnik 
Grada Đurđevca, 22. prosinca 2014. godine, donio je 
 

O  D  L  U  K  U  
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis 

imovine, obveza i potraživanja  
Grada Đurđevca 

 
I. 
 

            Osniva se Povjerenstvo za popis imovine, 
obveza i potraživanja Grada Đurđevca ( u daljnjem 
tekstu: Povjerenstvo). 

 
II. 
 

           Radi usklađenja stanja sredstava Grada 
Đurđevca na dan 31. prosinca 2014. godine, 
Povjerenstvo treba obaviti popis: 
 

1. Nefinancijske imovine 
- neproizvedene dugotrajne imovine 
- proizvedene dugotrajne imovine 
- plemenitih metala i ostalih pohranjenih 

vrijednosti 
- sitnog inventara  
- nefinancijske imovine u pripremi  
- proizvedene kratkotrajne imovine 

 
2. Financijske imovine 

- novca na računima u blagajni 
- depozita i jamčevnih pologa  
- danih zajmova 
- vrijednosnih papira 
- dionica i udjela u glavnici 
- potraživanja 

 
3. Obveza. 
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III. 

 
           U  Povjerenstvo se imenuju: 

1. Martin Mahović, za predsjednika, 
2. Anja Martinuš, za članicu, i 
3. Marko Čamber, za člana.  

 
IV. 

 
           Povjerenstvo je obvezno obaviti popis 
imovine, obveza i potraživanja Grada Đurđevca i 
podnijeti izvještaj o obavljenom popisu do 31. 
siječnja 2015. godine. 
           U svojem izvještaju Povjerenstvo je dužno 
obaviti procjenu viškova i manjkova poštujući tržišnu 
vrijednost i stupanj otpisanosti, te navesti uzroke 
nastalih viškova, odnosno manjkova. Povjerenstvo 
utvrđuje prijedlog za otpis odnosno rashodovanje 
imovine. 

 
V. 

   
           Ova Odluka objavit će se u ''Službenim 
novinama Grada Đurđevca''. 
             
KLASA: 406-08/14-01/01 
URBROJ: 2137/03-03-01/17-14-1 
Đurđevac, 22. prosinca 2014.  

 
   GRADONAČELNIK 
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Na temelju članka 6. i članka 51. Zakona o 
najmu stanova („Narodne novine“, broj 91/96., 
48/98., 66/98. i 22/06.), članka 37.  Odluke o davanju 
u najam stanova u vlasništvu Grada Đurđevca 
(„Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/98.) i 
članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca 
("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. 
i 5/14. - pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada 
Đurđevca,  31. prosinca 2014. godine, donio je 

  
O D L U K U  

o određivanju visine slobodno ugovorene 
najamnine 

 
Članak 1. 

 
 Visina slobodno ugovorene najamnine, za 
stanove u vlasništvu Grada Đurđevca, određuje se u 
iznosu od 17,00 kuna po kvadratnom metru korisne 
površine stana.  

 

Članak 2. 
 

  Stanarima zatečenim u stanovima u 
vlasništvu Grada Đurđevca na dan donošenja ove 
Odluke, zbog loših socijalnih prilika može se odlukom 
gradonačelnika umanjiti visina najamnine određena u 
članku 1. ove Odluke do 50%.  
 Stanari su dužni dostaviti zahtjev te svu 
potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju loše 
materijalno stanje. 
 

Članak 3. 
 
 Donošenjem ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o određivanju visine slobodno ugovorene 
najamnine („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 
4/98.).   
 

Članak 4. 
 
 Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja 
2015. godine, a objavit će se u „Službenim novinama 
Grada Đurđevca“.   
 
KLASA: 371-02/14-01/06 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-14-2 
Đurđevac, 31. prosinca  2014. 
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Na temelju članka 93. stavka 1. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 
86/08. i 61/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada 
Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 
3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik 
Grada Đurđevca,  22. siječnja 2015. godine, donosi 
 

PLAN PRIJMA 
na stručno osposobljavanje bez zasnivanja 

radnog odnosa u Gradu Đurđevcu  
u 2015. godini 

 
I. 
 

 Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja 
radnog odnosa planira se u 2015. godini prijam  17 
osoba. 
 Popis radnih mjesta za čije se poslove 
planira stručno osposobljavanje, broj osoba koje se 
planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke 
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koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su u 
Tablici koja je sastavni dio ovog Plana. 

 
II. 
 

 Prijam osoba na stručno osposobljavanje 
bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u 
suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. 

 
III. 

 
 Ovaj Plan stupa na snagu danom 
donošenja. 

 
KLASA: 112-06/15-01/01 
URBROJ: 2137/03-02-01/03-15-1 
Đurđevac,  22. siječnja 2015. 
 

GRADONAČELNIK 
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TABLICA – PLAN PRIJMA NA STRUČNO 
OSPOSOBLJAVANJE U GRADU  

ĐURĐEVCU ZA 2015. 
 

Naziv 
upravnog 

odjela 

Naziv 
radnog 
mjesta 

Stupanj 
obrazovanja i 

struka 

Broj 
osoba 

 
Mentor  

Upravni odjel 
za gospoda-

rstvo, financije 
i razvojne 
projekte 

Viši 
stručni 

suradnik 
za riznicu 

Magistar 
ekonomske 

struke ili stručni 
specijalist 

ekonomske 
struke 

 
 
 

3 

Dražen 
Krčmar, 

dipl. 
ekonomist, 
pročelnik 

Upravni odjel 
za gospoda-

rstvo, financije 
i razvojne 
projekte 

Viši 
stručni 

suradnik 
za 

projekte i 
javnu 

nabavu 

Magistar 
ekonomske ili 

tehničke struke 
ili stručni 
specijalist 

ekonomske ili 
tehničke struke 

 
 
 

3 

Martin 
Mahović, 
dipl.ing., 
voditelj 

Odsjeka za 
gospodarst

vo 
 

Upravni odjel 
za gospoda-

rstvo, financije 
i razvojne 
projekte 

Viši 
referent 

za 
gospoda-

rstvo 

Sveučilišni ili 
stručni 

prvostupnik 
ekonomske, 

pravne ili 
tehničke struke 

 
 
 

3 

Iva 
Markač, 

dipl. 
ekonomist, 
viši stručni 
suradnik za 

riznicu 

Upravni odjel 
za gospoda-

rstvo, financije 
i razvojne 
projekte 

Referent 
za 

računovo-
dstvene 
poslove 

Srednja 
stručna sprema 

ekonomske, 
upravne ili 

tehničke struke 

 
 

3 

Zvonimir 
Perica, 

SSS 
ekonomske 

struke 

 
 
 

 
 

Upravni odjel 
za prostorno 
planiranje, 
uređenje i 
komunalne 
djelatnosti 

Viši 
stručni 

suradnik 
za 

prostorno 
uređenje i 
gradnju 

magistar 
građevinske ili 
arhitektonske 

struke ili stručni 
specijalist 

građevinske ili 
arhitektonske 

struke 

 
 
 
 

1 

 
 

Dejan Đud 
dipl.ing.građ. 
privremeni 
pročelnik 

Upravni odjel 
za prostorno 
planiranje, 
uređenje i 
komunalne 
djelatnosti 

Viši 
referent – 
komunalni 

i 
prometni 

redar 

sveučilišni ili 
stručni 

prvostupnik 
prometne ili 

tehničke struke 

 
 

1 

 
Dejan Đud 

dipl.ing.građ. 
privremeni 
pročelnik 

 
Ured 

gradonače-
lnika 

Viši 
stručni 

suradnik 
za odnose 
s javnošću 

magistar ili 
stručni 

specijalist 
društvene 

struke 

 
 

1 

Jadranka 
Švaco 
dipl.iur. 

pročelnica 
 

Ured 
gradonače-

lnika 

Viši 
referent 
za po-
slove 

grado-
načelnika 

 
stručni 

prvostupnik 
pravne struke 

 
 

2 

 
Jadranka 

Švaco 
dipl.iur. 

pročelnica 
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Na temelju članka 10.  stavka 2. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 
86/08. i 61/11.) i  članka 42. stavka 4. Statuta Grada 
Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 
3/09., 1/13. i 5/14.-pročišćeni tekst ), gradonačelnik 
Grada Đurđevca, 30. prosinca 2014. godine, donosi 
 

PLAN PRIJMA 
u službu u  upravna tijela 

Grada Đurđevca za 2015. godinu 
 

I. 
 
Utvrđuje se Plan prijma u službu u upravna 

tijela Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Plan) za 
2015. godinu. 

Planom iz stavka 1. ove točke, utvrđuje se 
stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u 
upravnim tijelima Grada Đurđevca te  radna mjesta 
koja se namjeravaju popuniti u 2015. godini. 

 
II. 

 
Pravilnikom u unutarnjem redu Ureda 

gradonačelnika Grada Đurđevca KLASA: 023-01/13-
01/10, URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1  od 22. 
listopada 2013. i KLASA: 023-01/13-01/10, URBROJ: 
2137/03-01-01/03-14-2  od 30. prosinca 2014. 
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sistematizirano je ukupno 10 radnih mjesta s 11 
izvršitelja, od čega je popunjeno 5 radnih mjesta s 5 
izvršitelja na neodređeno vrijeme. 

Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog 
odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte 
Grada Đurđevca KLASA: 023-01/13-01/14, 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1  od 5. prosinca 
2013. godine, sistematizirano je ukupno 10 radnih 
mjesta s 10 izvršitelja, od čega je popunjeno 6 radnih 
mjesta s 6 izvršitelja na neodređeno vrijeme. 

Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog 
odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne 
djelatnosti Grada Đurđevca KLASA: 023-01/13-
01/15, URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1  od 5. 
prosinca 2013. godine, sistematizirano je ukupno 4 
radna mjesta s 4 izvršitelja, od čega su popunjena 3 
radna mjesta s 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme.  

 
III. 

 
Sukladno prijedlogu pročelnika upravnih 

tijela Grada Đurđevca i planiranim financijskim 
sredstva u Proračunu Grada Đurđevca za 2015. 
godinu, planira se popunjavanje sljedećih slobodnih 
radnih mjesta u Uredu gradonačelnika: 

- višeg referenta za društvene djelatnosti, 
- domara, 
- spremačice-dostavljačice. 
Navedeni djelatnici primit će se u službu na 

osnovu Sporazuma o prijmu u službu djelatnika 
Centra za kulturu Đurđevac (javne ustanove kojoj je 
osnivač Grad Đurđevac), zaključenog temeljem 
članka 18. stavka 2. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.). 
 

IV. 
 
 U 2015. godini ne planira se zapošljavanje 
vježbenika u upravnim tijelima Grada Đurđevca. 
 

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

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

 
KLASA: 110-01/14-01/01 
URBROJ: 2137/03-02-01/03-14-1 
Đurđevac, 30. prosinca 2014.  
 

GRADONAČELNIK 
                            Željko Lacković, dipl. iur., v. r. 
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Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne 
novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 
16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., i 
152/14.), članka 48. stavka 1. točka 6. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 
109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.- 
pročišćeni tekst)  i  članka 42. stavka 4. Statuta 
Grada Đurđevca ("Službene novine Grada 
Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14.- pročišćeni tekst) 
gradonačelnik Grada Đurđevca,  30. prosinca 2014. 
godine, donio je 

  
R J E Š E NJ E 

o imenovanju člana Školskog odbora 
Osnovne škole Grgura Karlovčana  

Đurđevca iz reda osnivača 
 

I. 
 

U Školski odbor Osnovne škole Grgura 
Karlovčana Đurđevac iz reda osnivača, imenuje se 
DAMIR MUJIĆ. 

                                                                            
II. 
 

 Mandat članu Školskog odbora iz točke I. 
ovog Rješenja traje do isteka mandata članova 
Školskog odbora konstituiranog dana 12. ožujka 
2013. godine. 

 
III. 

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

 
KLASA: 022-05/14-01/51 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-14-1 
Đurđevac,  30. prosinca 2014. 
 

GRADONAČELNIK 
                            Željko Lacković, dipl. iur., v. r. 
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21 
Na temelju članka 48. stavka 1. točka 6. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 
129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 
19/13.- pročišćeni tekst)  i  članka 42. stavka 4. 
Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada 
Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14.- pročišćeni tekst) 
gradonačelnik Grada Đurđevca,  31. prosinca 2014. 
godine, donio je 

  
R J E Š E NJ E 

o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne 
vatrogasne postrojbe Đurđevac  

ispred Grada Đurđevca 
 
 

I. 
 

U Upravno vijeće Javne vatrogasne 
postrojbe Đurđevac, imenuju se: 

- DAVOR ČIŽMEŠINKIN, 
- MLADEN MATIŠEV, 
- ZORAN JANČIJEV. 

                                                                            
II. 
 

 Članovi Upravnog vijeća imenuju se na 
vrijeme od četiri godine. 

 
III. 

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

 
 

KLASA: 022-05/14-01/50 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-14-1 
Đurđevac,  31. prosinca 2014. 
 
 

GRADONAČELNIK 
                            Željko Lacković, dipl. iur., v. r. 
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Na temelju članka 33. stavka 7. Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, 
broj 94/13.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada 
Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 
3/09., 1/13. i 5/14.- pročišćeni tekst), gradonačelnik 
Grada Đurđevca 22. prosinca 2014. godine, donio je 
 

Z A K LJ U Č A K 
o davanju suglasnosti Komunalnim uslugama 

Đurđevac d.o.o. Đurđevac na Cjenik skupljanja, 
odvoza i zbrinjavanja otpada  

 
I. 

 
Daje se suglasnost Komunalnim uslugama 

Đurđevac d.o.o. Đurđevac na Cjenik skupljanja, 
odvoza i zbrinjavanja otpada,  Broj: I3-131/14 od 12. 
prosinca 2014. godine. 

 
II. 
 

 Cjenik skupljanja, odvoza i zbrinjavanja 
otpada  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: 363-01/14-01/63 
URBROJ: 2137/03-02-01/07-14-2 
Đurđevac, 22. prosinca  2014. 

 

GRADONAČELNIK 
                            Željko Lacković, dipl. iur., v. r. 
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CJENIK SKUPLJANJA, ODVOZA I ZBRINJAVANJA OTPADA 

 
1. CIJENA ZBRINJAVANJA OTPADA NA ODLAGALIŠTU „PESKI“ 

 
Vrsta otpada Jedinica 

mjere 
Cijena bez 

PDV-a 
Naknade 

bez PDV-a 
PDV Ukupno 

Zemlja-humus Tona 5,00  1,25 6,25 

Građevinski otpad 
(neselektirani) 

 
Tona 

 
35,00 

 
10,50 

 
8,75 

 
54,25 

Mulj koji zadovoljava uvjete 
za odlag. 

Tona 
 

300,00 90,00 75,00 465,00 

Komunalni otpad Tona 600,00 180,00 150,00 930,00 

 
2. GRAĐANI (na bazi tri odvoza za koje Grad sufinancira trošak zbrinjavanja) 

 
Volumen posude Učestalost odvoza Cijena bez 

PDV-a 
Naknade 

bez PDV-a 
PDV Ukupno 

80L samci i korisnici 
socijalne pomoći 

3 odvoza mjesečno 8,40 6,00 2,10 22,95 

80L 3 odvoza mjesečno 16,80 12,00 4,20 33,00 

120L 3 odvoza mjesečno 29.96 12,00 7,49 49,45 

 
3. GRAĐANI (na bazi tri odvoza za koje Grad sufinancira trošak zbrinjavanja, četvrti odvoz po punoj 

cijeni zbrinjavanja) 
 

Volumen posude Učestalost odvoza Cijena za 
tri odvoza 

sa PDV-om 

Zbrinjavanje za 
dodatni odvoz 

bez PDV-a 

PDV Ukupno 

80L samci i korisnici 
socijalne pomoći 

3+1 odvoz mjesečno 16,50 5,16 1,29 22,95 

80L 3+1 odvoz mjesečno 33,00 10,32 2,58 45,90 

120L 3+1 odvoz mjesečno 49,50 15,42 3,88 68,80 

 
 

4. PRAVNE OSOBE (Odvoz i zbrinjavanje u punom iznosu) 
 

Volumen 
posude 

Učestalost odvoza Cijena 
odvoza bez 

PDV-a 

Cijena zbrinjavanja Naknada 
bez PDV-a 

PDV Ukupno 

80L 4 odvoza mjesečno 16,80 17,16 5,15 8,49 47,60 
 

120L 4 odvoza mjesečno 29,96 25,74 7,72 13,93 77,35 

240L 4 odvoza mjesečno 59,92 51,48 15,44 27,85 154,69 

360L 4 odvoza mjesečno 89,88 77,22 23,17 41,78 232,04 

660L 4 odvoza mjesečno 118,80 141,57 42,47 65,09 367,93 

1100L 4 odvoza mjesečno 198,00 233,48 70,04 107,87 609,39 

1100L min 1 odvoz 
mjesečno 

150,00   37,50 187,50 

5000L min 1 odvoz 
mjesečno 

300,00   75,00 375,00 

7000L min 1 odvoz 
mjesečno 

330,00   82,50 412,50 
 

 
Kontejneri od 1100, 5000 i 7000 litara koji se odvoze minimalno jednom u mjesecu važu se na odlagalištu te se 
fakturira 600,00 kn + PDV po toni otpada za zbrinjavanje i 180,00 kuna (30%) po toni naknada za umanjenu tržišnu 
vrijednost. 
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5. FIZIČKE OSOBE KOJE STANUJU U STAMBENIM ZGRADAMA (na bazi tri odvoza za koje Grad 

sufinancira zbrinjavanje) 
 

Broj članova Učestalost odvoza Cijena bez 
PDV-a 

Naknade bez 
PDV-a 

PDV Ukupno 

1 član (80L) 3 odvoza mjesečno 8,40 6,00 2,10 16,50 

2 do 3 člana (80L) 3 odvoza mjesečno 16,80 12,00 4,20 33,00 

3 i više (120L) 3 odvoza mjesečno 29,96 12,00 7,49 49,45 

 
 

6. FIZIČKE OSOBE KOJE STANUJU U STAMBENIM ZGRADAMA (na bazi tri odvoza za koje Grad 
sufinancira trošak zbrinjavanja, četvrti odvoz po punoj cijeni zbrinjavanja) 

 
Volumen posude Učestalost odvoza Cijena za 

tri odvoza 
sa PDV-om 

Zbrinjavanje 
za dodatni 
odvoz bez 

PDV-a 

PDV Ukupno 

1 član (80L) 3+1 odvoz mjesečno 16,50 5,16 1,29 22,95 

2 do 3 člana (80L) 3+1 odvoz mjesečno 33,00 10,32 2,58 45,90 

3 i više (120L) 3+1 odvoz mjesečno 49,50 15,42 3,88 68,80 

 
 

7. ZELENI OTOCI 
 

Opis Cijena bez PDV-a 
kn 

Naknade bez 
PDV-a 

PDV Ukupno 

Najam kontejnera za 
STAKLO, PET, MET, PAPIR 

 
66,00 

 
 

 
0,00 

 
82,50 

Pražnjenje kontejnera te 
odvoz 

100,00  0,00 
 

125,00 

Najam kontejnera- mjesečni 
– 5.000 ili 7.000 L 

50,00 kn/ mj  12,50 kn/ 
mjesec 

62,50 kn/ 
mjesec 

Najam kontejnera- dnevni 
5.000 sa odvozom i 

zbrinjavanjem 

 
950,00 

 
180,00 

 
237,50 

 
1.367,50 

 
*najam kontejnera moguć je u samo kombinaciji sa odvozom i zbrinjavanjem 
 
 

8. CJENIK TIPSKIH VREĆA ZA SMEĆE 
 

Volumen 
vreće 

Cijena bez 
PDV-a 

PDV Ukupno 

30L 8,00 2,00 10,00 

60L 16,00 4,00 20,00 

90L 24,00 6,00 30,00 

 
 

9. CJENIK ZA KORIŠTENJE VAGE 
 

Opis Cijena bez PDV-a 
kn 

Cijena sa PDV-
om kn 

Uslužno vaganje za pravne i fizičke 
osobe (po jednom vaganju) 

 
20,00 

 
25,00 
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Minimalne veličine posuda za gospodarstvo (jedan odvoz tjedno) 
 

 Djelatnost  

80L 120L 240L 360L 2*240L 660L 1100L 2*1100L 
1. OBRTI (stari zanati, urari, zlatari, 

frizeri, postolari, kemijske čistionice, 
foto radnje, svejćari, medičari, izrada 
ključeva, optičarske radnje i ostali sa 
pretežito promjenjivim mjestom 
obavljanja djelatnosti), odvjetnici, 
videoteke, kladionice, prodaja 
nekretnina, intelektualne usluge 

 
 

neovisno 
o 

površini 

       

2. SPECIJALIZIRANE 
PRODAVAONICE (razni kiosci, 
mesnice, mliječni proizvodi, ribarnice, 
vinarije, pekarski proizvodi, boje i 
lakovi, cvjećarnice, prodaja pića, 
odjeće, obuće, tkanine, ljekarne, 
ortopedska pomagala), knjižare i 
staklarska radnja 

 
 
 
- 

 
 

do 40 
m2 

 
 

40-80 
m2 

 
 

80 m2 i 
veći 

    

3. Udruge i političke stranke do 20 m2 20-40 
m2 

40 m2 i 
veći 

     

4. Krojački obrti do 40 m2 40 m2 
i veći 

      

5. Liječničke i stomatološke ambulante  do 40 
m2 

40 m2 i 
veći 

     

6.  Pravne, računovodstvene, knjigovo-
dstvene i revizijske djelatnosti, 
porezno i poslovno savjetovanje, 
marketing, projektiranje, manja 
poduzeća 

 
 

 
do 60 

m2 

 
40-100 

m2 

 
100-150 

m2 

 
150-250 

m2 

 
250-400 

m2 

 
400 m2  i 

veći 

 

7. Kulturne i humanitarne ustanove, 
vjerske zajednice, vrtići, objekti i 
ustanove Grada, škole, fakulteti, 
đački i studentski domovi 

 
 

  
60-120 

m2 

 
120-150 

m2 

 
250 m2  i 

veći 

   

8. Prodavaonica robe široke potrošnje   do 40 
m2 

40-80 
m2 

80-150 
m2 

150-250 
m2 

250-400 
m2 

400 m2  i 
veći 

9. Prodavaonica pićem i povrćem   do 40 
m2 

40-100 
m2 

100 m2 i 
veći 

   

10. Prodavaonice namještaja, bijele 
tehnike, rezervnih auto i moto 
dijelova, informatičke opreme, alata, 
strojeva, auta i građ. Materijala 

   
do 60 

m2 

 
60-100 

m2 

 
100-180 

m2 

 

180-250 
m2 

 
250-400 

m2 

 
400 m2  i 

veći 

11. Radionice za popravak el. uređaja, 
bijele tehnike 

 do 20 
m2 

20-40 
m2 

40-80 
m2 

80 m2 i 
veći 

   

12. Grafičko štamparske radnje   do 50 
m2 

50-90 
m2 

90-180 
m2 

180 m2  i 
veći 

  

13. Banke, štedionice, osiguranja, 
državna uprava, objekti i ustanove 
Županije i Republike te javna 
poduzeća 

   
do 40 

m2 

 
40-80 

m2 

 
80-150 

m2 

 
150-250 

m2 

 
250-350 

m2 

 
350 m2  i 

veći 

14. Domovi za starije    do 40 
m2 

40-80 m2 80-150 
m2 

150-250 
m2 

250 m2  i 
veći 

15. Autoservisi, limari, mehaničari i 
autopraonice 

 do 40 
m2 

40-80 
m2 

80-160 
m2 

160-350 
m2 

350-750 
m2 

750-1000 
m2 

1000 m2  i 
veći 

16. Ugostiteljski objekti, pekare, hoteli, 
pansioni, restorani, benzinske 
kockarnice 

  do 40 
m2 

40-80 
m2 

80-150 
m2 

150-250 
m2 

250-400 
m2 

400 m2  i 
veći 

 
    
 



Broj 1 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 32 

 
 
23 

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95., 
70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04.,   178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 
84/11.,  90/11., 144/12., 94/13., 153/13. i 147/14.) i  članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene 
novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14.- pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Đurđevca, 22. prosinca 
2014. godine, donio je 

 
ZAKLJUČAK 

o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac  
na Cjenik pogrebnih usluga i upravljanja grobljem 

 
I. 
 

  Trgovačkom društvu Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac daje se prethodna suglasnost na 
Cjenik pogrebnih usluga i upravljanja grobljem  broj: I3-254/14 od  12. prosinca  2014. godine. 
                                                           

II. 
 

Cjenik pogrebnih usluga i upravljanja grobljem 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: 363-01/14-01/132 
URBROJ: 2137/03-02-01/07-14-2 
Đurđevac, 22. prosinca  2014. 
  

GRADONAČELNIK 
                                      Željko Lacković, dipl. iur., v. r. 
 

 
CJENIK POGREBNIH USLUGA I UPRAVLJANJA GROBLJEM – ĐURĐEVAC 

 
 
 
 

VRSTA/NAZIV USLUGE 

 
 

CIJENA 
BEZ PDV-a 

 
 

CIJENA SA 
PDV-om 

CIJENA ZA 
SPROVODE 

RADNIM 
DANOM IZA 
15,00 SATI 

NA ZAHTJEV 
STRANKE 
BEZ PDV-a 

CIJENA ZA 
SPROVODE 

RADNIM 
DANOM IZA 
15,00 SATI 

NA ZAHTJEV 
STRANKE S 

PDV-om 

CIJENA ZA 
SPROVODE 
SUBOTOM, 

NEDJELJOM 
I 

PRAZNIKOM 
NA ZAHTJEV 

STRANKE 
BEZ PDV-a 

CIJENA ZA 
SPROVODE 
SUBOTOM, 

NEDJELJOM I 
PRAZNIKOM 
NA ZAHTJEV 
STRANKE SA 

PDV-om 

POGREBNE USLUGE       

POKOP       

sprovod na groblju bez 
mrtvačnice (iz kapelice ili s 
groblja) 

 
80,00 

 
100,00 

 
96,00 

 
120,00 

 
104,00 

 
130,00 

sprovod od kuće na groblju bez 
mrtvačnice 

300,00 375,00 360,00 450,00 390,00 487,50 

oblačenje pokojnika u slučaju 
prirodne smrti 

180,00 225,00 216,00 270,00 234,00 292,50 

oblačenje pokojnika u slučaju 
nasilne smrti 

320,00 400,00 384,00 480,00 416,00 520,00 
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prijem i ležanje pokojnika na odru 250,00 312,50 300,00 375,00 325,00 406,25 

prijem i ležanje pokojnika na odru 
kada preminule dovozi prijevoznik 
bez koncesije 

 
400,00 

 
500,00 

 
480,00 

 
600,00 

 
520,00 

 
650,00 

iskop i zatrpavanje sa odvozom/ 
dovozom viška/manjka zemlje u 
zemljani grob 

 
600,00 

 

 
750,00 

 
720,00 

 
900,00 

 
780,00 

 
975,00 

iskop i zatrpavanje sa odvozom/ 
dovozom viška/manjka zemlje u 
okvir 

 
650,00 

 
812,50 

 
780,00 

 
975,00 

 
845,00 

 
1.056,25 

iskop i zatrpavanje sa odvozom/ 
dovozom viška/manjka zemlje u 
imitaciju grobnice 

 
700,00 

 
875,00 

 
840,00 

 
1.050,00 

 
910,00 

 
1.137,50 

polaganje urne 460,00 575,00 552,00 690,00 598,00 747,50 

skidanje pokrovne ploče i 
postavljanje ploče natrag 

140,00 175,00 168,00 210,00 182,00 227,50 

otvaranje grobnice, dezinfekcija, 
zatvaranje i kitanje 

240,00 300,00 288,00 360,00 312,00 390,00 

otvaranje grobnice sa potkopom, 
dezinfekcija, zatvaranje grobnice 
(zamortavanje, zatrpavanje sa 
odvozom viška zemlje) 

 
440,00 

 
550,00 

 
528,00 

 
660,00 

 
572,00 

 
715,00 

dezinfekcija grobnice i sličnih 
predmeta (mrtvačnica, odar, sicir 
sala, limeni tran. sanduk, 
pog.auto) 

 
80,00 

 
100,00 

 
96,00 

 
120,00 

 
104,00 

 
130,00 

nepredviđeni radovi 
(preslagivanje mrtvačnih sanduka 
u grobnici i slični poslovi (na 
obiteljskim grobnim mjestima gdje 
su suženi prostori za ukop, 
moraju se raditi prošireni ukopi ili 
kada je betonska masa suzila 
otvor pa se mora razbijati ili 
demontaža spomenika) 

 
 
 
 
 

240,00 

 
 
 
 
 

300,00 

 
 
 
 
 

288,00 

 
 
 
 
 

360,00 

 
 
 
 
 

312,00 

 
 
 
 
 

390,00 

iznošenje vijenca iz odra, odvoz 
na groblje, postavljanje istih na 
grob, uređenje groba 

 
60,00 

 
75,00 

 
72,00 

 
90,00 

 
78,00 

 
97,50 

iznošenje pokojnika, odvoz do 
groba,spuštanje u grob 

250,00 312,50 300,00 375,00 325,00 406,25 

nošenje križa i raspela 100,00 125,00 120,00 150,00 130,00 162,50 

zvonjenje u kapelici na groblju 50,00 62,50 60,00 75,00 65,00 81,25 

skidanje vijenaca sa grobnog 
mjesta (10 dana nakon ukopa ili 
po dogovoru, Đurđevac), te 
zbrinjavanje na gradski deponij 
otpada 

 
 
 

140,00 

 
 
 

175,00 

    

lemljenje ili silikoniziranje limenih 
uložaka sa materijalom 

200,00 250,00 240,00 300,00 260,00 325,00 

       

EKSHUMACIJA       

organiziranje ekshumacije 100,00 125,00     

iskop i saniranje grobnog mjesta 
iz kojega se vrši ekshumacija 

540,00 675,00     

sakupljanje posmrtnih ostataka 620,00 775,00     

prijenos posmrtnih ostataka kod 
ekshumacije 

100,00 125,00     

administrativna usluga groblja 
(otkaz mjesta, upis) 

50,00 62,50     

utrošen materijal kod 
ekshumacije 

40,00 50,00     
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PROMETNE NEZGODE, 
UBOJSTVA, SAMOUBOJSTVA I 
SL. 

      

prijenos umrlih osoba, smrt izvan 
uobičajenog mjesta – ručni 
prijenos 

 
240,00 

 
300,00 

    

sakupljanje posmrtnih ostataka 
smrtno stradalih osoba kod 
nasilne smrti 

 
620,00 

 
775,00 

    

upotreba limenog transportnog 
sanduka 

150,00 187,50     

       

PRIJEVOZ POGREBNIM 
VOZILOM 

      

prijevoz do 35 km (u oba smjera) 185,50 231,88     

prijevoz preko 35 km (po km) 5,30 6,63     

 
 
 
 

VRSTA/NAZIV USLUGE 

 
 

CIJENA BEZ 
PDV-a 

 
 

CIJENA SA 
PDV-om 

CIJENA ZA 
SPROVODE 

RADNIM 
DANOM IZA 

15,00 SATI NA 
ZAHTJEV 

STRANKE BEZ 
PDV-a 

CIJENA ZA 
SPROVODE 

RADNIM 
DANOM IZA 

15,00 SATI NA 
ZAHTJEV 

STRANKE S 
PDV-om 

CIJENA ZA 
SPROVODE 
SUBOTOM, 

NEDJELJOM I 
PRAZNIKOM 
NA ZAHTJEV 

STRANKE BEZ 
PDV-a 

CIJENA ZA 
SPROVODE 
SUBOTOM, 

NEDJELJOM I 
PRAZNIKOM 
NA ZAHTJEV 
STRANKE SA 

PDV-om 

UPRAVLJANJE GROBLJEM       

USLUGE UPRAVLJANJA       

Administrativna usluga groblja 
(izdavanje potvrde, otkaz 
mjesta kod kupnje, upis i ostalo) 

 
70,00 

 
87,50 

 
84,00 

 
103,32 

 
91,00 

 
111,93 

organizacija pogreba (lociranje 
grobnog mjesta, upis u grobni 
očevidnik i ostalo) 

 
150,00 

 
187,50 

 
180,00 

 
221,40 

 
195,00 

 
239,85 

izdavanje suglasnosti za 
gradnju i otkaz mjesta za okvir i 
imitaciju grobnice (korisniku 
grobnog mjesta) 

 
 

100,00 

 
 

125,00 

    

izdavanje suglasnosti i otkaz 
grobnog mjesta za gradnju 
grobnice 

 
170,00 

 
212,50 

    

 
USLUGE MRTVAČNICE       

prijem i ležanje pokojnika u 
rashladnom ormaru (nema 
ležanja na odru) 

 
300,00 

 
375,00 

    

korištenje rashladnog 
ormara/dan (sahrana dan 
poslije) 

150,00 187,50     

korištenje sicir sale sa 
dezinfekcijom (kod obdukcije 
stradalih) 

 
360,00 

 
450,00 

 
432,00 

 
531,36 

 
168,00 

 
575,64 

       

NAKNADA ZA IZVOĐENJE 
RADOVA NA GROBLJU OD 
STRANE IZVOĐAČA 

 
 

     

oblačenje okvira i grobnice 160,00 200,00     

izgradnja grobnih okvira, staza i 
slično 

100,00 125,00     

izgradnja imitacije grobnice 160,00 200,00     

izgradnja grobnice – betonski 
radovi 

340,00 425,00     
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nadgradnja, spomenici, 
pokrovne ploče, renoviranje 

 
100,00 

 
125,00 

    

jamčevina za uredno vraćanje u 
prvobitno stanje nakon 
izvođenja radova 

 
409,84 

 
512,30 

    

       

CIJENA ZA KUPNJU I 
KORIŠTENJE GROBNOG 
MJESTA 

      

ĐURĐEVAC – STARI DIO 
GROBLJA 

      

grob jedinac – dimenzija  
130*250 -280 

700,00 875,00     

grob obiteljski – dimenzija 
200*250 - 280 

1.000,00 1.250,00     

       

PRIGRADSKA NASELJA 
(Budrovac, Čepelovac, Sirova 
Katalena, Suha Katalena, Sveta 
Ana) 

      

grob jedinac – dimenzija  
130*250 -280 

411,69 514,61     

grob obiteljski – dimenzija 
200*250 - 280 

490,00 612,50     

       

ĐURĐEVAC – NOVI DIO 
GROBLJA 

      

A.) PRODAJA GROBNICE 
260*200 

12.000,00 15.000,00     

B.) PRODAJA OKVIRA 
260*200 

5.000,00 6.250,00     

       

GODIŠNJA GROBNA 
NAKNADA ZA KORIŠTENJE 
GROBNOG MJESTA (*obračun 
se vrši polugodišnje) 

      

ĐURĐEVAC – GROB 115,00 143,75     

PRIGRADSKA NASELJA – 
GROB 

75,00 93,75     

 
* usluge cjenika naplaćuju se virmanskim nalogom  
* za sve izvršene usluge Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. izdaju račun  
 
Cjenik se primjenjuje od 1.1.2015. 
 
Ur.broj: I3-253/14 
 
 
            Direktor: 
         Zdravko Lenardić, ing.građ., v. r. 
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24 
Na temelju članka 207. stavka 1. i 3. Zakona 

o vodama („Narodne novine“, broj 153/09., 63/11. 
130/11., 53/13. i 14/14.) i  članka 42. stavka 4. 
Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada 
Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14.- pročišćeni tekst) 
gradonačelnik Grada Đurđevca, 30. prosinca  2014. 
godine, donio je 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju  prethodne suglasnosti Komunalijama 

d.o.o. Đurđevac na Odluku o cijeni  
vodnih usluga 

I. 
 

Komunalijama d.o.o. Đurđevac  daje se 
prethodna suglasnost na Odluku o cijeni vodnih 
usluga broj: I2-734/14 od 11.  prosinca 2014. godine. 

 
II. 

 
 Odluka o cijeni vodnih usluga 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: 363-01/14-01/80 
URBROJ: 2137/03-02-01/07-14-4 
Đurđevac, 30. prosinca 2014. 
 
 

      GRADONAČELNIK 
                         Željko Lacković, dipl. iur., v. r. 
 
 

Na temelju članka 206. stavak 5. Zakona o vodama 
(„Narodne novine“ broj 153/09.) i Društvenog 
ugovora Komunalija d.o.o. Đurđevac, Uprava donosi 
 

O D L U K U    
o cijeni vodnih usluga 

 
I. 
 

Ovom se Odlukom određuju vrste vodnih usluga koje 
se pružaju na vodoopskrbnom području 
aglomeracije, visinu cijene, način obračuna i plaćanja 
usluge i iskaz javnih davanja koje se obračunavaju i 
naplaćuju uz cijenu usluge. 

II. 
 

Na vodoopskrbnom području isporučitelja 
vodne usluge koju čine Grad Đurđevac i Općine 
Kloštar Podravski, Podravske Sesvete, Kalinovac, 
Ferdinandovac, Novo Virje, Virje, Molve, Novigrad 
Podravski i Gola pružaju se vodne usluge javne 
vodoopskrbe. 
Na području aglomeracije isporučitelja vodne usluge 
koju čini Grad Đurđevac i Općina Virje pružaju se 
vodne usluge javne odvodnje sa uslugom 
pročišćavanja otpadnih voda. 
 

III. 
 
 Tarifa vodnih usluga za korisnike u 
stambenim prostorima određuje se kako slijedi: 
 
Rbr. Opis Iznos 

1. Fiksni dio osnovne cijene za javnu 
vodoopskrbu 

23,58 kn/mj 

2. Fiksni dio osnovne cijene za javnu odvo-
dnju i pročišćavanje za korisnike koji su 
priključeni na sustav javne vodoopskrbe 
– Grad Đurđevac i Općina Virje 

 
5,00 kn/mj 

3. Fiksni dio osnovne cijene za javnu odvo-
dnju i pročišćavanje za korisnike koji nisu 
priključeni na sustav javne vodo-opskrbe 
– Grad Đurđevac i Općina Virje 

 
15,00 kn/mj 

4. Varijabilni dio osnovne cijene za javnu 
vodoopskrbu 

3,30 kn/m3 

 
5. 

Varijabilni dio osnovne cijene za 
socijalno ugrožene građane za javnu 
vodoopskrbu 

 
1,98 kn/m3 

6. Varijabilni dio osnovne cijene za javnu 
odvodnju i pročišćavanje – Grad 
Đurđevac 

 
3,67 kn/m3 

7. Varijabilni dio osnovne cijene za javnu 
odvodnju i pročišćavanje – Općina Virje 

5,00 kn/m3 
 

8. Varijabilni dio osnovne cijene za soci-
jalno ugrožene građane za javnu odvo-
dnju i pročišćavanje koji su priključeni na 
sustav javne vodoopskrbe – Grad 
Đurđevac 

 
 

2,20 kn/m3 

9. Varijabilni dio osnovne cijene za soci-
jalno ugrožene građane za javnu odvo-
dnju i pročišćavanje koji su priključeni na 
sustav javne vodoopskrbe – Općina Virje 

 
 

3,00 kn/m3 

10. Varijabilni dio osnovne cijene za javnu 
odvodnju i pročišćavanje za korisnike koji 
nisu priključeni na sustav javne 
vodoopskrbe obračuna se po članu za 
isporučenu procijenjenu količinu vode od 
5 m3 – Grad Đurđevac 

 
 

18,35 
kn/član/mj 
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11. Varijabilni dio osnovne cijene za javnu 
odvodnju i pročišćavanje za korisnike koji 
nisu priključeni na sustav javne 
vodoopskrbe obračuna se po članu za 
isporučenu procijenjenu količinu vode od 
5 m3 – Općina Virje 

 
 

25,00 
kn/član/

mj 

12. Varijabilni dio osnovne cijene za 
socijalno ugrožene građane za javnu 
odvodnju i pročišćavanje za korisnike koji 
nisu priključeni na sustav javne 
vodoopskrbe obračuna se po članu za 
isporučenu procijenjenu količinu vode od 
3 m3 – Grad Đurđevac 

 
 

6,60 
kn/član/

mj 

13. Varijabilni dio osnovne cijene za 
socijalno ugrožene građane za javnu 
odvodnju i pročišćavanje za korisnike koji 
nisu priključeni na sustav javne 
vodoopskrbe obračuna se po članu za 
isporučenu procijenjenu količinu vode od 
3 m3 – Općina Virje 

 
 

9,00  
kn/član/

mj 

 
Tarifa vodnih usluga za korisnike u poslovnim 
prostorima određuje se kako slijedi: 
 

Rbr. Opis Iznos 

1. Fiksni dio osnovne cijene za javnu 
vodoopskrbu 

44,71 kn/mj 

2. Fiksni dio osnovne cijene za javnu odvo-
dnju i pročišćavanje za korisnike koji su 
priključeni na sustav javne vodoopskrbe  

 
5,00 kn/mj 

3. Varijabilni dio osnovne cijene za javnu 
vodoopskrbu 

7,28 kn/m3 

4. Varijabilni dio osnovne cijene za javnu 
odvodnju i pročišćavanje – Grad 
Đurđevac 

 
5,60 kn/m3 

5. Varijabilni dio osnovne cijene za javnu 
odvodnju i pročišćavanje – Općina Virje 

7,00 kn/m3 
 

 
IV. 

 
Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe cijena 
vodne usluge javne vodoopskrbe obračunava se 
prema isporučenoj količini vode očitanoj na glavnom 
vodomjeru. 
Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe u 
zajedničkim prostorijama zgrade, odnosno kada se 
sa jednog mjernog mjesta usluga vrši za više 
posebnih dijelova nekretnine, cijena vodne usluge 
obračunava se prema Odluci vlasnika posebnih 
dijelova nekretnine. 
 

V. 
 

Korisnici vodne usluge javne odvodnje i pročišća-
vanja koji su priključeni na sustav javne vodo-

opskrbe, cijena vodne usluge obračunava se prema 
isporučenoj količini vode registriranoj na vodomjeru. 
Korisnicima vodne usluge javne odvodnje i 
pročišćavanja koji nisu priključeni na sustav javne 
vodoopskrbe, a opskrbljuju se vodom iz drugih 
sustava i imaju ugrađen vodomjer, cijena vodne 
usluge obračunava se prema isporučenoj količini 
vode očitanoj na takvom vodomjeru, uz uvjet da je 
takav vodomjer u ovjernom razdoblju. 
Korisnici vodne usluge javne odvodnje i proči-
šćavanja u poslovnim prostorima koji imaju ugrađen 
mjerač protoka ispuštene vode, obračun vodne 
usluge javne odvodnje i pročišćavanja vrši se 
temeljem izmjerene i očitane potrošnje na takvom 
mjeraču, neovisno o potrošnji vode izmjerene na 
vodomjeru. Odluku o ugradnji mjerača protoka za 
korisnike u poslovnim prostorima posebnom odlukom 
donosi javni isporučitelj. 
Korisnici vodne usluge javne odvodnje i proči-
šćavanja koji nisu priključeni na sustav javne 
vodoopskrbe, cijena usluge obračunava se prema 
članu kućanstva za isporučenu procijenjenu količinu 
vode od 5 m3 mjesečno. 
Korisnici vodne usluge javne odvodnje i 
pročišćavanja koji imaju priključak na javnu 
vodoopskrbu, a istu ne koriste, mogu podnijeti 
zahtjev za obračun odvodnje prema stavku 3. ove 
točke. Ukoliko povremeno koriste vodu iz javne 
vodoopskrbe do 15 m3 mjesečno, obračun usluge 
javne odvodnje i pročišćavanja neće se obračunavati 
prema potrošenoj količini vode iz javne vodoopskrbe. 
Ovi korisnici vodne usluge javne odvodnje i 
pročišćavanja mogu podnijeti zahtjev za obračun 
vodne usluge javne odvodnje i pročišćavanja prema 
isporučenoj količini vode iz sustava javne 
vodoopskrbe, ali u tom slučaju moraju ishoditi 
potvrdu od javnog isporučitelja vodnih usluga da je u 
potpunosti sustav opskrbe iz javne vodoopskrbe 
odvojen od ostalih sustava (ulični, vlastiti, …). 
 

VI. 
 

Količina vode nužna za osnovne potrebe kućanstva 
iznosi 90l/dnevno po članu kućanstva. Pod kuća-
nstvom se podrazumijevaju sve fizičke osobe koje 
dijele isti stambeni prostor. 
Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se 
osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica lokalne 
samouprave. 
 

VII. 
 

Varijabilni i fiksni dio za korisnike vodnih usluga 
obračunava se mjesečno, sa dospijećem od 15 dana. 
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Obračun vodnih usluga za siječanj, veljaču, travanj, 
svibanj, srpanj, kolovoz, listopad, studeni i prosinac 
vrši se temeljem procjene na osnovu prosječne 
potrošnje u prethodnoj godini. Za ožujak i rujan 
obračun vodnih usluga vrše se na osnovu stvarnog 
očitanja vodomjera, sa dospijećem 30 dana. 
Plaćanje se može izvršiti na blagajni društva, te 
putem ovlaštenih financijskih institucija za platni 
promet uplatom na poslovni račun društva. Prilikom 
uplate naplaćuju se potraživanja prema njihovoj 
starosti i to prvo najstarija. Na sva potraživanja koja 
su plaćena nakon dospijeća obračunava se kamata 
od dana dospijeća, a do dana naplate prema važećoj 
kamatnoj stopi. 
 

VIII. 
 

Uz cijenu vodnih usluga zasebno se iskazuju porez 
na dodanu vrijednost sukladno Zakonu o porezu na 
dodanu vrijednost, naknada za korištenje voda i 
naknada za zaštitu voda sukladno Zakonu o 
financiranju vodnog gospodarstva, te naknada za 
razvoj vodnih objekata. 
 

IX. 
 

Ova Odluka dostavlja se Vijeću za vodne 
usluge i objavljuje se na Internet stranicama javnog 
isporučitelja. 

 
X. 
 

 Ova Odluka donesena je uz prethodnu 
suglasnost Gradonačelnika Grada Đurđevca od 30. 
prosinca 2014. godine, KLASA: 363-01/14-01/80, 
URBROJ: 2137/03-02-01/07-14-4. 

 
XI. 

 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o cijeni vodnih usluga broj 20-2/1 od 
30. lipnja 2014. godine. 
 
 
      Direktor 
  Tomislav Kolarić, dipl. oec., v. r. 
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