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Na temelju članka 86. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine“, broj
153/13.) 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 18. sjednici održanoj 29.
lipnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Grada Đurđevca
Članak 1.

U Odluci o izradi I. izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Grada Đurđevca

(„Službene novine Grada Đurđevca“, broj 2/16.),
u članku 2. alineja 6. briše se, a dosadašnja
alineja 7. postaje alineja 6.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenim novinama Grada
Đurđevca“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA
KLASA: 350-02/16-01/06
URBROJ: 2137/03-02-01/07-16-2
Đurđevac, 29. lipnja 2016.
Potpredsjednik
Gradskog vijeća
Vlado Leščan, v.r.
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Stranica 2

Članak 3.

Na temelju članka 6. stavka 1. i članka
117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“,
broj 157/13., 152/14., 99/15. i 52/16.), i članka 29.
Statuta Grada Đurđevca („Službene novine
Grada Đurđevca“, broj 3/09. i 1/13.), Gradsko
vijeće Grada Đurđevca na 18. sjednici održanoj
29. lipnja 2016. godine, donijelo je

Pravo na naknadu, odnosno pomoć iz
socijalne skrbi temeljem ove Odluke imaju
hrvatski državljani koji imaju prebivalište na
području Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu:
Grad).

ODLUKU
o socijalnoj skrbi Grada Đurđevca

Pravo na naknadu troškova stanovanja
priznaje se korisnicima zajamčene minimalne
naknade temeljem podnesenih zahtjeva, u iznosu
do polovice iznosa zajamčene minimalne
naknade, sukladno Planu javnih potreba u
socijalnoj skrbi koju donosi Gradsko vijeće Grada
Đurđevca za tekuću godinu.

Članak 1.
Ovom Odlukom o socijalnoj skrbi Grada
Đurđevca (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se
vrste pomoći, način njihova ostvarivanja i uvjeti za
ostvarivanje prava na pomoć.

Članak 2.
Pomoći iz socijalne skrbi su:
1. naknada za troškove stanovanja,
2. jednokratne naknade rodiljama,
3. jednokratne pomoći obiteljima i
samcima,
4. naknada za troškove ogrjeva,
5. pomoć
za
nabavu
školskih
udžbenika,
6. sufinanciranje prehrane djece u
školskoj kuhinji,
7. darivanje djece za božićne blagdane,
darivanje udomiteljskih obitelji,
domova za starije i nemoćne osobe
te socijalno ugroženih građana
prigodom blagdana,
8. pomoć u kući – briga o starijim i
nemoćnim osobama.

Članak 4.

Članak 5.

Postupak za ostvarivanje prava na
naknadu za troškove stanovanja pokreće se na
zahtjev korisnika, uz koji je isti dužan dostaviti
sljedeću dokumentaciju:
- rješenje o zajamčenoj minimalnoj
naknadi,
- ugovor o najmu stana ovjeren od javnog
bilježnika,
- izjavu o broju članova domaćinstva,
- potvrdu Porezne uprave o visini
dohotka za sve punoljetne članove domaćinstva i
- uvjerenje Ureda za katastar za sve
punoljetne članove kućanstva da nisu upisani u
katastarskom operatu kao vlasnici nekretnina.

Članak 6.

Naknada za troškove stanovanja
ostvaruje se na način da Grad plati račun
ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila
uslugu, odnosno na žiro-račun najmodavca.
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Članak 7.

Rješenje o ostvarivanju prava na
naknadu za troškove stanovanja u prvom stupnju
donosi Ured gradonačelnika Grada Đurđevca (u
daljnjem tekstu: Ured gradonačelnika).
O žalbi protiv rješenja iz stavka 1.
odlučuje nadležno upravno tijelo Koprivničkokriževačke županije.

Članak 8.
Pravo na naknadu za troškove
stanovanja ostvaruje se od dana podnošenja
zahtjeva za mjesec u kojem je zahtjev podnesen.
Korisnici naknade za troškove stanovanja
dužni su Uredu gradonačelnika u roku od 8 dana
dostaviti svaku promjenu podataka te druge
okolnosti koje mogu utjecati na ostvarivanje i
visinu pomoći.
Ured gradonačelnika može, radi provjere,
od korisnika prava naknade za troškove
stanovanja, za vrijeme korištenja prava zatražiti
nove isprave i dokaze radi utvrđivanja postojanja
okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na
naknadu.
O svakoj promjeni utvrđenoj u skladu sa
stavkom 2. Ured gradonačelnika donijet će novo
rješenje.
Članak 9.
Pravo na jednokratnu naknadu ostvaruju
rodilje koje u trenutku rođenja djeteta imaju
prijavljeno prebivalište na području Grada, a čije
novorođeno dijete također ima prijavljeno
prebivalište na području Grada.
Gradonačelnik odobrava isplatu naknade
na temelju zahtjeva uz koji moraju biti priloženi
rodni list djeteta te dokaz o prebivalištu majke i
djeteta.
Visinu novčanog dara te dar u naravi
određuje gradonačelnik zaključkom za svaku
kalendarsku godinu.
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Članak 10.
Jednokratna pomoć može se odobriti
samcu ili kućanstvu koji su se našli u položaju
trenutačne materijalne ugroženosti iz određenih
izvanrednih razloga na koje nisu mogli, odnosno
ne mogu utjecati, kao što su bolest ili smrt člana
obitelji, elementarne nepogode, školovanje
djeteta i sl.
Jednokratnu pomoć u novcu ili naravi
odobrava zaključkom gradonačelnik.
Stranka u postupku koja je podnijela
zamolbu za jednokratnu novčanu pomoć dužna je
priložiti detaljno objašnjenje za što joj je pomoć
potrebna, izvore prihoda svih članova obitelji i
drugu potrebnu dokumentaciju koja se od nje
zatraži od strane službene osobe.

Članak 11.

Samcu
ili
kućanstvu,
korisniku
zajamčene minimalne naknade koji se grije na
drva, priznaje se pravo na troškove ogrjeva na
način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3
drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog
troška u visini koju odlukom odredi jedinica
područne (regionalne) samouprave.
O priznavanju prava na naknadu za
troškove ogrjeva odlučuje Koprivničko-križevačka
županija, a na temelju popisa dobivenog od
Centra za socijalnu skrb Đurđevac.
Temeljem
donesenih
rješenja
i
doznačenih sredstava od Koprivničko-križevačke
županije, Grad poziva stranke te vrši raspodjelu
sredstava na račune korisnika.

Članak 12.
Grad Đurđevac sufinancira nabavu knjiga
za učenike osnovne škole, sukladno planiranim
sredstvima u Proračunu, a temeljem zaključka
koji gradonačelnik donosi za svaku školsku
godinu.
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Članak 13.

Članak 16.

Grad sufinancira troškove prehrane
učenika osnovne škole u školskoj kuhinji u iznosu
od 30%, i to:
a) za djecu iz obitelji koje su korisnici
zajamčene minimalne naknade, temeljem
popisa Centra za socijalnu skrb
Đurđevac,
b) za djecu iz obitelji sa troje ili više
maloljetne djece, temeljem zahtjeva
roditelja ili skrbnika,
c) za djecu iz obitelji u kojima je dvoje ili
više djece polaznika osnovne škole, temeljem
zahtjeva roditelja ili skrbnika.
Sufinanciranje troškova prehrane iz
podtočki a), b) i c) iz stavka 1. ovog članka,
međusobno se isključuje.
Zahtjevi za ostvarivanje sufinanciranje
troškova prehrane
upućuju se Uredu
gradonačelnika.
Financijska sredstva uplaćuju se na žiro
račun osnovne škole temeljem dostavljenih
zahtjeva do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Sukladno mogućnostima proračuna, a
temeljem Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Grada Đurđevca, može se prigodom
blagdana predvidjeti darivanje umirovljenika s
područja Grada Đurđevca, o čemu zaključkom
odlučuje gradonačelnik.

Članak 17.
Pomoć i njega u kući je socijalna usluga
koja se priznaje starijoj osobi kojoj je potrebna
pomoć druge osobe.
Grad sufinancira program pružanja
usluga pomoći u kući starijim osobama u suradnji
s Klubom za starije osobe „Mariška“ iz Koprivnice
i Koprivničko-križevačkom županijom.
Grad će u suradnji s Hrvatskim zavodom
za zapošljavanje organizirati i zapošljavanje
osoba na javnim radovima, koje će pružati pomoć
u kući starijim i nemoćnim osobama.

Članak 18.
Članak 14.
Povodom božićnih blagdana Grad
osigurava poklone za djecu polaznike dječjeg
vrtića te osnovnih škola s područja Grada do
zaključno 4. razreda.
Novčana sredstva potrebna za poklone iz
stavka 1. odobrava gradonačelnik zaključkom.
Članak 15.
Povodom božićnih i uskrsnih blagdana
Grad daruje udomiteljske obitelji, domove za
starije i nemoćne osobe i socijalno ugrožene
građane i obitelji poklonima u naravi.
Novčana sredstva potrebna za poklone iz
stavka 1. odobrava gradonačelnik zaključkom.

Sredstva za dodjelu pomoći i naknada
utvrđuju se Planom javnih potreba u socijalnoj
skrbi na području Grada Đurđevca, a osiguravaju
se u proračunu Grada za tekuću kalendarsku
godinu.
Članak 19.
Ured gradonačelnika donijet će negativno
rješenje ili drugi akt o pravu na bilo koju vrstu
pomoći iz ove Odluke ako utvrdi da nisu ispunjeni
potrebni uvjeti, a ako je korisnik dao neistinite
podatke, Grad može zatražiti povrat davanja.
Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenim novinama Grada
Đurđevca“.
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zaključi dodatke ugovora kojima će se odrediti
jednokratna isplata preostalog iznosa naknade
umanjena za 10%.

KLASA: 021-05/16-01/07
URBROJ: 2137/03-01-01/03-16-1
Đurđevac, 29. lipnja 2016.

Potpredsjednik
Gradskog vijeća
Vlado Leščan, v.r.

Stranica 5

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 351-01/15-01/10
URBROJ: 2137/03-01-01/03-16-2
Đurđevac, 29. lipnja 2016.
Potpredsjednik
Gradskog vijeća
Vlado Leščan,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 18. sjednici
održanoj 29. lipnja 2016. donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju odobrenja za
jednokratnu isplatu naknade vlasnicima
nekretnina u zoni utjecaja odlagališta
komunalnog otpada „Peski“

73
Na temelju članka 3. stavka 13., članka
4. stavka 1. i članka 15. stavka 2. 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., 147/14. i 36/15.) 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 18. sjednici održanoj 29. lipnja 2016. donijelo
je

Članak 1.
U Odluci o davanju odobrenja za
jednokratnu
isplatu
naknade
vlasnicima
nekretnina u zoni utjecaja odlagališta komunalnog
otpada „Peski“ KLASA: 351-01/15-01/10,
URBROJ: 2137/03-01-01/03-15-1 od 23. ožujka
2015. godine, u članku 2. brojka: „20“ zamjenjuje
se brojkom: „10“.
Članak 2.
Ovlašćuje se gradonačelnik da s
vlasnicima nekretnina s kojima su zaključeni
ugovori o isplati naknade za umanjenu tržišnu
vrijednost, koji prihvate jednokratnu isplatu,

ODLUKU
o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
na području Grada Đurđevca

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima na
području Grada Đurđevca („Službene novine
Grada Đurđevca“, broj 1/13. i 4/14.) iza članka 6.
dodaje se članak 6.a koji glasi
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„Članak 6.a

Članak 1.

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
Đurđevac upravljaju svim građevinama za
gospodarenje otpadom na području Grada.“.

U Odluci o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada
Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“,
broj 4/09.) u članku 6. stavku 1. iza riječi:
„natječaja“ stavlja se točka, a riječi: „,ali ne manja
od procjene ovlaštenog sudskog vještaka.“ brišu
se.
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji
glasi:
„U slučaju da se nekretnina ne uspije
prodati po cijeni utvrđenoj u odluci o raspisivanju
natječaja, odlukom Gradskog vijeća ili
gradonačelnika, ovisno o nadležnosti, može se
odrediti niža cijena kod ponovljenog natječaja,
sve do prodaje nekretnine.“

Članak 2.
Ova Odluka o dopuni Odluke o
komunalnim djelatnostima na području Grada
Đurđevca stupa na snagu osmog dana od dana
objave u "Službenim
novinama Grada
Đurđevca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA
KLASA: 363-01/13-01/19
URBROJ: 2137/03-02-01/07-16-3
Đurđevac, 29. lipnja 2016.

Članak 2.
Potpredsjednik
Gradskog vijeća
Vlado Leščan, v.r.
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Na temelju članka 29., stavka 1., alineje
3. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine
Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. –
pročišćeni tekst),članka 35., stavka 2. i članka
391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98.,
137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06.,
141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i
152/14. Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 18.
sjednici održanoj 29. lipnja 2016., donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima,
načinu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca

U članku 7. iza stavka 1. dodaje se novi
stavak 2. koji glasi:
„Sukladno Programu mjera poticanja
razvoja poduzetništva na području Grada
Đurđevca, Gradsko vijeće može posebnom
odlukom odrediti stimulativnu cijenu zemljišta
poduzetnicima za gradnju stambenih objekata za
potrebe zadovoljavanja stambenih potreba
zaposlenika.“
Članak 3.
U članku 8. iza stavka 2. dodaje se novi
stavak 3. koji glasi:
„Temeljem zahtjeva kupca, za nekretnine
veće vrijednosti, Gradsko vijeće ili gradonačelnik
u odluci o prodaji nekretnine može odobriti
plaćanje kupoprodajne cijene i na više od 6 (šest)
obroka uz obavezu plaćanja kamata.“.
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.
Članak 4.
U članku 9. riječi: „Upravni odjel za
gospodarstvo, financije i javne prihode“

SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA
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zamijenjuju se riječima: „Upravni odjel za
gospodarstvo, financije i razvojne projekte.“.

dana od dana objave u "Službenim novinama
Grada Đurđevca".

Članak 5.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

Iza članka 10. dodaje se članak 10.a koji
glasi:

KLASA: 021-05/09-01/09
URBROJ: 2137/03-01-01/03-16-2
Đurđevac, 29. lipnja 2016.

„Članak 10.a
„Gradsko vijeće može donijeti odluku o
prijenosu prava vlasništva nekretnina bez
naknade na ustanove i trgovačka društva u
vlasništvu Grada Đurđevca.“
Članak 6.
U članku 16. iza stavka 1. dodaje se novi
stavak 2. koji glasi:
„Umjesto uplate jamčevine u korist
gradskog proračuna, ponuditelj može na ime
jamstva za sudjelovanje u natječaju dostaviti uz
ponudu zadužnicu na iznos od 10% početne
cijene nekretnine.“
Članak 7.
U članku 19. stavku 2. alineji 3. riječi:
„Upravnog odjela za stambeno-komunalne
djelatnosti i uređenje prostora“ zamjenjuju se
riječima: „Upravnog odjela za prostorno
planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti“.

Potpredsjednik
Gradskog vijeća
Vlado Leščan, v.r.
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Na temelju članka 30. Zakona o
financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj
117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01.,
107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06.,
26/07., 73/08., 25/12., 147/14. i 100/15.) i članka
29. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine
Grada Đurđevca“ broj 3/09. i 1/13.) Gradsko
vijeće Grada Đurđevca na 18. sjednici održanoj
29. lipnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim
porezima Grada Đurđevca

Članak 1.
Članak 8.
U članku 24. stavku 2. riječi: „Gradskog
vijeća“ zamjenjuju se riječima: „gradonačelnika“.
U stavku 3. iza riječi: „Grada“ briše se
točka i dodaju se riječi: „Koprivničko-križevačke
županije i Republike Hrvatske“.
Članak 9.
Ova Odluka

stupa na snagu osmog

U Odluci o gradskim porezima Grada
Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“
3/13., 6/14., 8/14., 5/15. i 7/15.), u članku 5. točki
a), stavak 2. mijenja se i glasi:
„Za svaku dodatnu poslovnu jedinicu u
sastavu pravnih osoba (prodavaonicu, pogon,
radionicu, prodajno mjesto) plaća se 35%
propisanog poreza na tvrtku ili naziv iz točke a)
ovog članka.“.
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Članak 2.

I.

U članku 11. u točki 4. iza riječi: „a ne
manje od 10 m2“ dodaju se riječi: „a za prodaju
poljoprivrednih proizvoda (voća i povrća) iz
vlastite proizvodnje, za proizvođače s područja
Grada Đurđevca, navedeni iznos umanjuje se za
50%,“.

Potvrđuje se obuhvat zahvata projekta
„Priprema projektnog prijedloga investicijskog
ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja
vodnokomunalne infrastrukture na području
aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje
i Podravske Sesvete“ za područje Grada
Đurđevca koji se odnosi na:
- izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijske
mreže u Đurđevcu, Čepelovcu i Budrovcu,
- izgradnju tlačnog cjevovoda,
- rekonstrukciju kanala,
- izgradnju objekata –kišnih preljeva i
crpne stanice,
- izgradnju kanalizacijskih priključaka,
- izgradnju Vodoopskrbnog cjevovoda –
Vodosprema
Čepelovac
–
Vodosprema
Budrovac,
rekonstrukciju
Vodoopskrbnih
cjevovoda u naselju Đurđevac,
- izgradnju Vodospreme Čepelovac,
- izgradnju vodoopskrbnih priključaka.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenim novinama Grada
Đurđevca“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 400-01/13-01/55
URBROJ: 2137/03-03-01/17-16-6
U Đurđevcu, 29. lipnja 2016.
Potpredsjednik
Gradskog vijeća
Vlado Leščan, 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 18. sjednici
održanoj 29. lipnja 2016., donijelo je

ODLUKU
o potvrđivanju obuhvata zahvata projekta
„Priprema projektnog prijedloga
investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog
rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na
području aglomeracije Đurđevac, Novigrad
Podravski, Virje i Podravske Sesvete“
za područje Grada Đurđevca

II.
Ukupna vrijednost investicije iz točke I.
ove Odluke iznosi 57.831.145,00 kuna od čega
grad treba osigurati 5.783.115,00 kn u periodu od
2017-2023.
Grad Đurđevac ulazi u predmetnu
investiciju s iznosima planiranim Projekcijama
Proračuna Grada za 2017. i 2018. godinu, a
sredstva će se planirati i u proračunu Grada u
razdoblju do 2023. godine, dok će preostali iznos
investicije biti osiguran kroz projekte Europske
unije i Proračun Republike Hrvatske.

III.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada
Đurđevca za potpisivanje svih potrebnih akata za
realizaciju investicije iz točke I. ove Odluke.

SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA
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IV.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana
od dana objave u „Službenim novinama Grada
Đurđevca“.

Đurđevac, i to
kčbr. 7475/267/2 Kuća i dvorište u mjestu
sa 189 čhv
po cijeni od 240.874,02 kuna.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA
KLASA: 021-05/16-01/05
URBROJ: 2137/03-01-01/03-16-2
Đurđevac, 29. lipnja 2016.

II.
Predmetna nekretnina kupuje se u svrhu
izgradnje prostora za potrebe članova Udruge
osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih
obitelji „Mali princ“ iz Đurđevca.

Potpredsjednik
Gradskog vijeća
Vlado Leščan, v.r.
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Na temelju članka 48. stavka 3. 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 29. Statuta
Grada Đurđevca („Službene novine Grada
Đurđevca“, broj 3/09. i 1/13.), članka 3. stavka 3.
i članka 4. Odluke o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada
Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“,
broj 4/09.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na
18. sjednici održanoj 29. lipnja 2016., donosi
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III.
Cijena nekretnine iz točke I. ove Odluke
utvrđena je temeljem procjene stalnog sudskog
vještaka za građevinarstvo Josipa Herenta,
dipl.ing.građ. iz Đurđevca, od svibnja 2016.
godine.
IV.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada
Đurđevca za pregovore s vlasnicima te
zaključenje ugovora o kupnji nekretnine iz točke
I. ove Odluke.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA
KLASA: 940-01/16-01/40
URBROJ: 2137/03-02-01/01-16-1
Đurđevac, 29. lipnja 2016.

ODLUKU
o kupnji nekretnine u Ulici kralja Tomislava
u Đurđevcu

Potpredsjednik
Gradskog vijeća
Vlado Leščan, v.r.

I.
78
Odobrava se kupnja nekretnine u Ulici
kralja Tomislava kbr. 5 u Đurđevcu, od vlasnika
Crvenković Ljiljane, OIB: 04109503887,
Đurđevac, Ivana Mažuranića 2 i Crvenković
Svetislava, OIB: 06264865540. Đurđevac, Ivana
Mažuranića 2, upisane u zk.ul.br. 2121 k.o.

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 18. sjednici
održanoj 29. lipnja 2016. godine, donijelo je
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ODLUKU
o uputi predstavnicima Grada Đurđevca u
Školskom odboru Osnovne škole Grgura
Karlovčana Đurđevac u postupku izbora
ravnatelja
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pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Đurđevca
na 18. sjednici održanoj 29. lipnja 2016., donijelo
je
PRAVILNIK
o dodjeli gradskih prostora na korištenje
udrugama na
području Grada Đurđevca

I.
I. OPĆE ODREDBE
Predstavnici Grada Đurđevca u
Školskom odboru Osnovne škole Grgura
Karlovčana Đurđevac u postupku izbora
ravnatelja obvezuju se postupiti na način da
glasuju protiv kandidata Nikole Vukovića za
ravnatelja škole.
II.
Ova
Odluka
dostavit
će
se
predstavnicima Grada Đurđevca u Školskom
odboru Osnovne škole Grgura Karlovčana
Đurđevac.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 021-05/16-01/06
URBROJ: 2137/03-01-01/03-16-1
Đurđevac, 29. lipnja 2016.
Potpredsjednik
Gradskog vijeća
Vlado Leščan, v.r.
79
Na temelju članka 10. Uredbe o kriterijima,
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge („Narodne novine“ broj
26/15.), članka 2. Pravilnika o financiranju javnih
potreba Grada Đurđevca („Službene novine“ broj
2/16.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca
(„Službene novine“ broj 37/09., 1/13. i 5/14. –

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti,
mjerila i postupci za dodjelu gradskih prostora na
području Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu:
Pravilnik) na korištenje udrugama za provođenje
aktivnosti od interesa za opće dobro.
Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose
na udruge odgovarajuće se primjenjuju i na druge
organizacije civilnog društva.
Članak 2.
Aktivnost od interesa za opće dobro u
smislu ovog Pravilnika je aktivnost koja doprinosi
zadovoljenju potreba i ispunjavanju ciljeva i
prioriteta definiranih strateškim i planskim
dokumentima Grada Đurđevca i Republike
Hrvatske koji se odnose na Grad Đurđevac i koja
podiže kvalitetu života građana Grada Đurđevca
u područjima:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

zaštite potrošača;
promicanja ljudskih prava;
mladih ili udruga za mlade;
zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva
i lovstva;
zaštite i spašavanja;
održive energetske politike te suzbijanja
posljedica klimatskih promjena i
prilagodbe tim promjenama;
zaštite okoliša i održivog razvoja;
europskih integracija i fondova Europske
unije;
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9. branitelja iz Domovinskog rata i njihovih
obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih
invalida rata;
10. socijalnog i humanitarnog značenja;
11. pružanja socijalnih usluga;
12. prevencije neprihvatljivog ponašanja
djece i mladeži;
13. socijalnog i humanitarnog značenja za
unapređenje kvalitete života osoba s
invaliditetom;
14. zaštite zdravlja;
15. obrazovanja i predškolskog odgoja;
16. sporta, kulture i tehničke kulture;
17. međugradske i međunarodne suradnje.
Članak 3.
Gradski prostori se dodjeljuju na
korištenje udrugama javnim natječajem,
sukladno mogućnostima Grada Đurđevca, uz
posebnu pažnju da se racionalno koriste svi
gradski prostori.
Gradski prostori koji služe za
zadovoljavanje potreba građana za opskrbom
i uslužnim obrtničkim djelatnostima i ulični
lokali na atraktivnim lokacijama, u pravilu, ne
daju se na korištenje udrugama.
Iznimno, bez objavljivanja javnog
natječaja gradski prostor se može dodijeliti
izravno samo:
 kada
nepredviđeni
događaji
obvezuju Grad Đurđevac da u
suradnji s udrugama žurno djeluje u
rokovima u kojima nije moguće
provesti
standardni
natječajni
postupak i problem je moguće riješiti
samo izravnom dodjelom gradskog
prostora;
 kada se gradski prostor dodjeljuje
udruzi ili skupini udruga koje imaju
isključivu nadležnost na području
Grada Đurđevca ili je udruga jedina
organizacija operativno sposobna za
rad na području Grada Đurđevca;
 kada se gradski prostor dodjeljuje
udruzi kojoj su zakonom, drugim
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propisom ili aktom dodijeljene
određene javne ovlasti (npr. Hrvatski
Crveni križ, dobrovoljna vatrogasna
društva i dr.).

II. RASPISIVANJE I UVJETI JAVNOG
NATJEČAJA

Članak 4.
O raspisivanju i objavi javnog natječaja
za dodjelu gradskih prostora na korištenje
udrugama (u daljnjem tekstu: javni natječaj), na
prijedlog Ureda gradonačelnika Grada Đurđevca,
odlučuje Gradonačelnik Grada Đurđevca (u
daljnjem tekstu: Gradonačelnik), zaključkom.
Zaključak iz stavka 1. ovog članka sadrži:





popis gradskih prostora za dodjelu na
korištenje udrugama;
natječajnu dokumentaciju (tekst javnog
natječaja, obrasce, dokaze koji se
podnose uz prijavu i dr.);
podatak o objavi i rok za podnošenje
prijava.

Natječaj s cjelokupnom natječajnom
dokumentacijom objavljuje se na mrežnim
stranicama Grada i mrežnim stranicama
Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Obavijest sadrži predmet javnog
natječaja, podatak o tome gdje se tekst
javnog natječaja objavljuje, rok podnošenja
prijave te po potrebi i druge podatke.

Članak 5.
Tekst javnog natječaja sadrži: podatke o
gradskom prostoru ( adresu, površinu, namjenu i
visinu naknade za korištenje), vrijeme na koje se
prostor daje na korištenje, podatke tko može
sudjelovati na natječaju, podatke o partnerstvu s
drugim organizacijama (zajednička prijava),
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uvjete za prijavu na natječaj, sadržaj prijave,
način prijave, rok i mjesto podnošenja prijave,
upute za prijavitelje, kriterije i mjerila za
bodovanje, uputu o pravu prigovora na Prijedlog
liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog
prostora, obavijest o potpisivanju ugovora o
korištenju prostora te po potrebi i druge uvjete.

4.

5.
Članak 6.
6.
Postupak javnog natječaja provodi
Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na
korištenje udrugama (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).
Povjerenstvo
osniva
i
imenuje
Gradonačelnik.
Zadaće Povjerenstva su: otvaranje
zaprimljenih prijava, utvrđivanje koje prijave
ispunjavaju uvjete natječaja, razmatranje i
bodovanje prijava koje ispunjavaju uvjete
natječaja sukladno kriterijima i mjerilima za
bodovanje, sastavljanje Prijedloga liste prvenstva
za dodjelu pojedinog gradskog prostora te
Prijedloga konačne liste prvenstva za dodjelu
pojedinog gradskog prostora, predlaganje
gradonačelniku zaključka o dodjeli prostora na
korištenje i sklapanja ugovora o korištenju
prostora.
Podnositelji, čije su prijave podnesene
izvan natječajnog roka ili su nepotpune, kao i one
koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 7. ovog
Pravilnika, neće biti uvršteni na Prijedlog liste
prvenstva.
Članak 7.
Uvjeti javnog natječaja su:
1. udruga mora biti upisana u
Registar udruga Republike
Hrvatske ili u drugi odgovarajući
registar i imati registrirano
sjedište u Gradu Đurđevcu;
2. udruga mora biti upisana u
Registar neprofitnih organizacija;
3. udruga mora uredno plaćati
doprinose i poreze te druga

7.
8.

9.
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davanja
prema
državnom
proračunu i proračunu Grada
Đurđevca;
udruga
mora
imati
organizacijske kapacitete i
ljudske resurse za provedbu
aktivnosti;
mora
voditi
transparentno
financijsko poslovanje;
da se protiv udruge, odnosno
osobe ovlaštene za zastupanje
udruge ne vodi kazneni
postupak i da nije pravomoćno
osuđena za prekršaj ili kazneno
djelo iz članka 48. Uredbe o
kriterijima,
mjerilima
i
postupcima
financiranja
i
ugovaranja programa i projekata
od interesa za opće dobro koje
provode udruge (u daljnjem
tekstu: Uredba);
aktivnosti se moraju provoditi na
području Grada Đurđevca;
prijava na natječaj mora
sadržavati
sve
podatke,
dokumentaciju i popunjene
obrasce određene natječajnom
dokumentacijom
i
ovim
Pravilnikom;
udruga mora uredno ispunjavati
obveze iz svih prethodno
sklopljenih ugovora o zakupu
gradskih prostora.
Članak 8.

Prijava na natječaj mora sadržavati:
1. izvadak iz matičnog registra u
koji je udruga upisana (ispis
internetske stranice);
2. dokaz o upisu u Registar
neprofitnih organizacija (ispis
internetske stranice RNO-a);
3. presliku statuta, sa svim
izmjenama i dopunama;
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4. ispunjeni obrazac izjave osobe
ovlaštene osobe za zastupanje
udruge o nepostojanju duga s
osnove potraživanja Grada
Đurđevca;
5. potvrdu Porezne uprave o stanju
duga po osnovi javnih davanja o
kojima službenu evidenciju vodi
Porezna uprava, u izvorniku ne
starija od 30 dana od objave
javnog natječaja;
6. dokaz o urednoj predaji svih
izvješća Gradu i drugim
institucijama (potvrda Porezne
uprave/FINA-e o predanim
izvještajima ili drugi prikladan
način);
7. druge dokaze i dokumentaciju
određenu
natječajnom
dokumentacijom.

Prijava se podnosi isključivo na obrascu
koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.
Obrazac prijave sadrži osnovne podatke o
prijavitelju s opisom dosadašnjeg rada i
djelovanja te planom aktivnosti u predstojećem
razdoblju.
Članak 9.
Obrasci koji su sastavni dio natječajne
dokumentacije se popunjavaju na računalu prema
uputi navedenoj u natječajnoj dokumentaciji.
Prijava u papirnatom obliku sadržava
obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane
osobe ovlaštene za zastupanje, te ovjerene
službenim pečatom udruge.
Prijava mora biti podnesena u roku
određenom u javnom natječaju, koji ne može biti
kraći od 30 dana od dana objave javnog
natječaja.
Prijave na natječaj sa dokumentacijom se
podnose u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne
otvaraj – Javni natječaj za dodjelu gradskih
prostora udrugama“ preporučeno poštom ili
osobnom dostavom u Grad Đurđevac.
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Članak 10.
Kriteriji i mjerila za bodovanje pristiglih
prijava na natječaj za određeni prostor radi
provođenja programa i projekata od interesa za
opće dobro su:
a) Godine aktivnog djelovanja
za svaku godinu aktivnog djelovanja
………………………………
1 bod
b) Broj zaposlenika
 do 2 ……………………… 1 bod
 od 3 do 6 ……………… 3 boda
 7 i više ……………… 5 bodova

c) Broj članova i/ili volontera
 do 20 …………………… 1 bod
 od 21 do 50 …………… 2 boda
 od 51 do 100 …………. 3 boda
 više od 100 ……………. 4 boda

d) Neposredan rad s korisnicima usluga
 rad s ciljanim skupinama do 20
korisnika ……………….. 1 bod
 rad s ciljanim skupinama od 21
do 50 korisnika…………. 3 boda
 rad s ciljanim skupinama iznad
50 korisnika ……………. 5 boda
e) Ostvarene financijske potpore za
projekte/programe
 iz EU fondova ………… 5 boda
 iz državnog
proračuna……………… 4 boda
 iz proračuna Grada Đurđevca
…………………………… 3 boda
 iz poslovnog sektora ……2 boda
 iz drugog inozemnog javnog ili
privatnog donatora ……… 1 bod

f) Broj partnerskih organizacija civilnog
društva s kojima se planira zajednički
koristiti dodijeljeni prostor
 1 partner……………………1 bod
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2 partnera ………………. 3 boda
za svaku partnersku
organizaciju iznad dvije dodatno
……………………………. 1 bod

g) Prethodno korištenje prostora
 prethodno uredno korištenje
istog gradskog prostora
……………………….. 10 bodova
Na temelju zbroja bodova za svakog
podnositelja prijave Povjerenstvo utvrđuje
Prijedlog liste prvenstva za dodjelu gradskog
prostora na korištenje
Članak 11.
Ako dva ili više podnositelja zahtjeva
imaju jednak broj bodova, prednost na listi
prvenstva ima onaj podnositelj koji je ostvario više
bodova po kriteriju:
1. neposredan rad s korisnicima usluga;
2. prethodno korištenje prostora.
Prijavu za dodjelu jednog gradskog prostora
kojeg planira koristiti više udruga u
suradnji/partnerstvu podnosi samo jedna od
udruga koja smatra da na javnom natječaju može
ostvariti najveći broj bodova sukladno kriterijima i
mjerilima iz članka 10. ovog Pravilnika.
Namjera
korištenja
prostora
u
suradnji/partnerstvu sa ostalim udrugama
potvrđuje se izjavom koja se prilaže uz prijavu za
dodjelu gradskog prostora, potpisanom od
ovlaštenih osoba svih suradničkih/partnerskih
udruga.
Članak 12.
Nakon izvršenog bodovanja prijava i
utvrđivanja Prijedloga liste prvenstva za dodjelu
pojedinog gradskog prostora, Povjerenstvo će, na
službenim stranicama Grada Đurđevca i oglasnoj
ploči Grada Đurđevca, javno objaviti Prijedlog
liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog
prostora sa brojem bodova po pojedinom kriteriju,
te ukupan broj bodova.
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Na Prijedlog liste prvenstva za dodjelu
pojedinog gradskog prostora prijavitelji mogu
uložiti prigovor Gradonačelniku, putem Ureda
gradonačelnika, zbog redoslijeda na listi reda
prvenstva ili zbog neuvrštavanja na listu reda
prvenstva iz razloga navedenih u članku 6. ovog
Pravilnika, u roku od 8 dana od dana objave
Prijedloga liste prvenstva.
Odluka Gradonačelnika o prigovoru je
konačna.
Članak 13.
Konačnu listu prvenstva za dodjelu
pojedinog gradskog prostora, na prijedlog
Povjerenstva, utvrđuje Gradonačelnik.
Na temelju Konačne liste iz stavka 1.
ovoga
članka,
Povjerenstvo
predlaže
Gradonačelniku donošenje zaključka o dodjeli
prostora na korištenje koji mora biti javno
objavljen na službenim stranicama Grada
Đurđevca.

III. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O
KORIŠTENJU

Članak 14.
Na temelju zaključka Gradonačelnika iz
članka 13. ovog Pravilnika, zaključuje se ugovor o
korištenju gradskog prostora (u nastavku:
ugovor).
Ako prijavitelj koji je ostvario najviše
bodova za pojedini gradski prostor ne pristupi
zaključenju ugovora, Povjerenstvo predlaže
Gradonačelniku slijedećeg prijavitelja s Konačne
liste prvenstva za taj prostor.
Ugovor se sklapa na 5 godina kao
javnobilježnički akt.
Troškove solemnizacije snosi korisnik.
Ugovor u ime Grada Đurđevca, potpisuje
gradonačelnik ili osoba koju za to ovlasti
gradonačelnik.

Broj 5

SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA

Stranica 15

Članak 15.

Članak 17.

Ugovor se zaključuje u pisanom obliku i
osim osnovnih podataka o korisniku i prostoru,
sadržava:
 visinu naknade;
 aktivnosti od interesa za opće
dobro;
 vrijeme trajanja ugovora;
 odredbu o razlozima i uvjetima
za otkazivanje ugovora u slučaju
kršenja ili neizvršavanja odredbi
ugovora te odredbu o raskidu
ugovora;
 odredbu o tome da korisnik ne
može preuređivati gradski
prostor bez prethodne pisane
suglasnosti Grada Đurđevca;
 odredbu kojom se korisnik
obvezuje gradski prostor predati
u posjed vlasniku slobodan od
osoba i stvari istekom roka na
koji je dan, odnosno istekom
otkaznog roka ili raskida
ugovora;
 neopozivu izjavu korisnika
kojom se odriče prava povrata
uloženih sredstava u gradski
prostor;
 odredbu da ako je ugovor
sklopljen s više korisnika
(zajedničko korištenje), oni za
sva dugovanja koja proizlaze iz
korištenja gradskog prostora
odgovaraju solidarno.

Istekom roka od 5 godina korisniku se,
gradski prostor dodijeljen temeljem ovog
Pravilnika, može ponovno dodijeliti na korištenje
na rok od daljnjih 5 godina, bez provođenja
javnog natječaja za dodjelu, pod uvjetom da je
korisnik dodijeljeni gradski prostor koristio
sukladno ugovoru i uredno izvršavao ugovorne
obveze te i dalje ima potrebu za tim prostorom.
Zahtjev za ponovnu dodjelu gradskog
prostora na korištenje podnosi se Uredu
gradonačelnika Grada Đurđevca, najkasnije 30
dana prije isteka ugovora o korištenju prostora.
Zaključak o ponovnoj dodjeli gradskog
prostora na korištenje bez provođenja javnog
natječaja donosi Gradonačelnik na temelju
prijedloga Povjerenstva.

Članak 16.
Naknada za korištenje gradskog prostora
iznosi 1 kn za m2 površine.
Za vrijeme korištenja gradskog prostora,
korisnik je dužan plaćati režijske troškove Gradu
Đurđevcu.

Članak 18.
Korištenje gradskog prostora može
prestati i prije isteka ugovornog roka, otkazom
ugovora.
Grad Đurđevac može otkazati ugovor
ako korisnik:
 poslije pisane opomene Grada
Đurđevca koristi gradski prostor suprotno
ugovoru ili mu nanosi znatniju štetu
koristeći ga bez dužne pažnje;
 ne plati naknadu u roku od 15 dana od
dana pisane opomene Grada Đurđevca;
 onemogući Gradu Đurđevcu nesmetanu
kontrolu korištenja gradskog prostora,
odnosno ne pruži na uvid svu potrebnu
dokumentaciju;
 vrši preinake gradskog prostora bez
pisanog odobrenja Grada Đurđevca;
 gradski prostor daje na potkorištenje;
 ne koristi gradski prostor bez opravdanog
razloga duže od 60 dana.
Korisnik može otkazati ugovor
korištenju ne navodeći razloge.
Otkazni rok je 30 dana.

o

Broj 5

SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stranica 16

Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 18. sjednici
održanoj 29. lipnja 2016. donijelo je

Članak 19.
Korisnik koji ima sklopljen ugovor prije
stupanja na snagu ovog Pravilnika nastavlja sa
korištenjem gradskog prostora do isteka ugovora.
Članak 20.
Provedbu ovog Pravilnika vrše Ured
gradonačelnika Grada Đurđevca i Upravni odjel
za gospodarstvo, financije i razvojne projekte
Grada Đurđevca.
Članak 21.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenim novinama
Grada Đurđevca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 021-05/16-01/04
URBROJ: 2137/03-01-01/03-16-1
Đurđevac, 29. lipnja 2016.

Potpredsjednik
Gradskog vijeća
Vlado Leščan, v.r.
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Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od
požara („Narodne novine“, broj 92/10. i 89/11.),
točke IV. Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2016. godini („Narodne
novine“, broj 43/16.) i članka 29. Statuta Grada
Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“,
broj 3/09, 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst),

PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i
površina kojima prijeti povećana opasnost od
nastajanja i širenja požara tijekom žetvene
sezone
na području Grada Đurđevca u 2016. godini

I.
Plan motrenja, čuvanja i ophodnje
građevina i površina na kojima prijeti povećana
opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom
žetvene sezone na području Grada Đurđevca u
2016. godini (u daljnjem tekstu: Plan) donosi se
radi preventivnog djelovanja i sprečavanja
nastajanja požara u vrijeme dok je zbog
vremenskih prilika i vrste poslova koji se obavljaju
povećana opasnost od nastajanja požara na
području Grada Đurđevca, a naročito na
poljoprivrednim i žetvenim površinama za vrijeme
trajanja žetve, na području „Đurđevačkih
pijesaka“ koji su zaštićeni dio prirode i područje
vikend naselja (vinograda-klijeti) na obroncima
Bilogore.
II.
Na području Grada Đurđevca, žetvene
parcele su po površini male i žetva se obavlja
strojno, bez odlaganja požnjevenih kultura u
stogove, te se ocjenjuje da je opasnost od požara
manja, nego u vrijeme kad se je žetva obavljala
ručno pri čemu je od važnosti i to što rukovatelj
strojem treba provoditi propisane mjere zaštite
od požara.
III.
Povećana opasnost za nastanak i širenje
požara u ljetnoj sezoni postoji na površinama koje
graniče s deponijem komunalnog otpada i divljim
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deponijima. Opasnost postoji i u vikend naseljima
zbog spaljivanja i proljetnog uređivanja vikendica
koje se nalaze u neposrednoj blizini šumskih
površina, kao i na poljoprivrednim površinama
koje se često spaljuju zbog čišćenja zemljišta ili
spaljivanja strništa ili kukuruzovine u jesen.

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

V.
Radi pravovremene i učinkovite vatrogasne
intervencije Vatrogasna zajednica Đurđevac i
Dobrovoljna vatrogasna društva s područja Grada
Đurđevca dužni su na
vrijeme registrirati
vatrogasna vozila i svu opremu dovesti u ispravno
stanje.
Sredstva za ovu namjenu osigurat će se u
Proračunu Grada Đurđevca za 2016. godinu.

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

VII.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 214-01/16-01/06
URBROJ: 2137/03-01-01/03-16-1
Đurđevac, 29. lipnja 2016.

Potpredsjednik
Gradskog vijeća
Vlado Leščan, v.r.

VI.

U razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza
2016. godine, pojačano motrenje i ophodnju
deponija komunalnog otpada obavljat će djelatnici
Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac.
Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
Đurđevac dužne su provjeriti ispravnost i
funkcionalnost hidrantske mreže u Đurđevcu i
prigradskim naseljima.
Motrenje i prema potrebi ophodnju
zaštićenog dijela prirode „Đurđevački pijesci“, u
razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza 2016.

Stranica 17
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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) i članka
25. Statuta Muzeja Grada Đurđevca, br. 188/2014
od 13. listopada 2014. i 184-2/2015 od 28. rujna
2015., Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 18.
sjednici održanoj 29. lipnja 2016. godine, donio je
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Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti ravnateljici Muzeja
Grada Đurđevca
za potpis Ugovora o korištenju sredstava
Ministarstva kulture Republike Hrvatske
za 2016. godinu za program zaštite kulturnog
dobra: Đurđevac, Stari grad Đurđevac

I.

Daje se suglasnost ravnateljici Muzeja
Grada Đurđevca, Editi Janković Hapavel za
potpis Ugovora br. 49-226-16 o korištenju
sredstava Ministarstva kulture Republike
Hrvatske za 2016. godinu za program zaštite
kulturnog dobra: Đurđevac, Stari grad Đurđevac
na iznos od 100.000,00 kuna, za radove
konzervacije i prezentacije.

Stranica 18
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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 18. sjednici
održanoj 29. lipnja 2016. godine, donio je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju projekta ljetne škole Robotike i
programiranja

I.
Gradsko vijeće Grada Đurđevca prihvaća
projekt ljetne škole Robotike i programiranja u
organizacije Udruge Autonomni alternativni klub
kulture s partnerima Avalon d.o.o. i RASCO
d.o.o., s ciljem podizanja općeg znanja iz
tehničkih i informatičkih područja.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 612-01/16-01/19
URBROJ: 2137/03-01-01/03-16-2
Đurđevac, 29. lipnja 2016.

Potpredsjednik
Gradskog vijeća
Vlado Leščan, v.r.

Za projekt ljetne škole Robotike i
programiranja, iz Proračuna Grada Đurđevca
odobravaju se sredstva u iznosu od 40.000.00
kuna sa stavke A 300302 Zajednica tehničke
kulture.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

KLASA: 630-01/16-01/01
URBROJ: 2137/03-01-01/03-16-2
Đurđevac, 29. lipnja 2016.

Potpredsjednik
Gradskog vijeća
Vlado Leščan, v.r.
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„Službene novine Grada Đurđevca“ izdaje Grad Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1.
Urednica: Jadranka Švaco, telefon: (048) 811-052, 811-106,
telefaks: (048) 811-009. Priprema i tisak: Grad Đurđevac

