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Na temelju članka 17. Odluke o javnim
priznanjima Grada Đurđevca ("Službene
novine Grada Đurđevca", broj 4/98., 2/02.,
1/03. i 1/10.), članka 8. stavka 1. i članka 29.
Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine
Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. –
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada
Đurđevca na 24. sjednici održanoj 30. siječnja
2017., donijelo je
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca
Članak 1.
U povodu Dana Grada Đurđevca, 23.
travnja 2017. godine, dodjeljuju se javna
priznanja Grada Đurđevca.
Članak 2.
Javna priznanja
sljedeći način:

dodjeljuju

se

na

1. Javno priznanje Zlatna plaketa
"Sveti Juraj" dodjeljuje se:
- Profesorici Ivani Senjan iz
Đurđevca, za trajan doprinos i
ostvarene izuzetne rezultate na
unapređivanju pedagoškog,
kulturnog, glazbenog i društvenog
života u Gradu Đurđevcu

Profesorica Ivana Senjan đurđevačka
je glazbena pedagoginja, zborovođa, crkvena
glazbenica i solo pjevačica. Zaposlena je u
Gimnaziji Dr. Ivana Kranjčeva u Đurđevcu i
Umjetničkoj
školi
„Fortunat
Pintarić“,
Koprivnica – Područno odjeljenje u Đurđevcu.
Glazbu je diplomirala na Institutu za crkvenu
glazbu Albe Vidaković Katoličkog bogoslovnog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i na Muzičkoj
akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Završila je
Školu za zborovođe pri Vokalnoj akademiji u
Zagrebu te srednju glazbenu školu solo
pjevanja u Varaždinu. Studentica je 3. godine
Poslijediplomskog
doktorskog
studija
pedagogije
na
Filozofskom
fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu, profesor je mentor te
maestra
mentorica
Hrvatske
udruge
zborovođa.
Od rane mladosti profesorica Ivana
Senjan
sudjelovala
je
u
glazbenim
događanjima u Đurđevcu. Svoj doprinos
razvoju glazbe i pjevanja u Đurđevcu dala je
kao nastavnica u glazbenim školama koje
djeluju u Đurđevcu te kao skladateljica i
suradnica
Dječjeg
glazbenog
festivala
„Kukuriček“.
Veliki dio svojeg vremena i truda
profesorica Ivana Senjan uložila je u razvoj
zborskog pjevanja. Dirigentica je Djevojačkog
zbora Gimnazije u Đurđevcu i zbora mladih
Iuventus Christi župe Sv. Jurja mučenika u
Đurđevcu. Sa svojim zborovima ili kao solo
pjevačica profesorica Ivana Senjan godišnje
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ostvari
stotinu nastupa, kojima uveličava
kulturne, vjerske i druge javne svečanosti u
Đurđevcu, a mnogobrojnim nastupima izvan
Đurđevca uvećava ugled svojeg rodnog grada
u domovini i šire.
Sa zborom mladih Iuventus Christi koji
broji pedesetak članova priprema nedjeljna
večernja euharistijska slavlja i prigodne
koncerte, dok s Djevojačkim zborom Gimnazije
Dr. Ivana Kranjčeva svake godine sudjeluje na
županijskim, državnim
i međunarodnim
natjecanjima zborova na kojima ostvaruje
izuzetne rezultate, među kojima se posebno
ističe osvojeno prvo mjesto na Glazbenim
svečanostima u Varaždinu 2012. godine.
Profesorica Ivana Senjan uzorna je
djelatnica i omiljena nastavnica među svojim
učenicima kao i članicama i članovima zborova
koje predano i stručno vodi. Dugi niz godina
profesorica Ivana Senjan usađuje ljubav prema
glazbi i vješto prenosi svoje široko znanje o
glazbi generacijama mladih u Đurđevcu.
Postiže izuzetne rezultate sa zborovima na
različitim natjecanjima i susretima, doprinosi
razvoju crkvene glazbe u Hrvatskoj, a uz to
neprestano i marljivo ulaže u svoje
obrazovanje i usavršavanje.
Za trajan doprinos i izuzetne rezultate
trajne
vrijednosti
na
unapređivanju
pedagoškog,
kulturnog,
glazbenog
i
društvenog života u Gradu Đurđevcu,
profesorici Ivani Senjan dodjeljuje se Javno
priznanje Zlatna plaketa „Sveti Juraj“.
- Gospodinu Franji Mihočka iz
Đurđevca za izuzetan doprinos i ostvarene
rezultate
na
području
kulture
i
humanitarnog djelovanja
Franjo Mihočka rođen je 1963. godine
u Ferdinandovcu, a od 1976. godine živi u
Đurđevcu. Zaposlen je u poduzeću „Zaštitar
Sučić“ d.o.o. kao voditelj poslovnice za
Podravinu i Slavoniju.
Interes za slikarstvo pokazuje od rane
mladosti, a prve likovne radove izrađuje od
1987. godine. Intenzivnije se posvećuje
slikarskom radu od 1995. godine od kada
izlaže, sudjeluje na brojnim izložbama,
likovnim kolonijama i radionicama u zemlji i
inozemstvu. Najčešće se izražava tehnikom
akvarela, a motive crpi iz zavičajnog
okruženja.
Franjo Mihočka kroz svoje likovno
stvaralaštvo uglavnom nalazi putove za
humanitarno djelovanje pa tako surađuje s
mnogim udrugama i institucijama koje se brinu
o potrebitima, naročito djeci s poteškoćama ili
pak potrebitima u starijoj životnoj dobi, redovito
se odazivajući na njihove humanitarne akcije,
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likovne radionice i kolonije, darujući nesebično
svoje slike, vrijeme i pažnju. Do sada je
sudjelovao na preko 200 likovnih radionica i
kolonija širom Hrvatske i inozemstva, a i sam
je organizator i inicijator te voditelj likovnih i
edukativnih radionica na području Đurđevca.
Priredio je tri samostalne izložbe, a sudjelovao
je na brojnim skupnim izložbama diljem
Hrvatske i inozemstva.
Rad Franje Mihočke na kulturnim
projektima naročito dobiva na svojem značaju
od 2013. godine kada je vođen idejom i željom
očuvanja vrijednosti i tekovina Domovinskog
rata i doprinosa svojeg sugrađanina, heroja
Domovinskog
rata,
generala
Mladena
Markača, s nizom entuzijasta pokrenuo
organiziranje likovne radionice „Peski–Art
Đurđevac“ upravo u čast generala Markača.
Likovni radovi nastali na likovnim radionicama
„Peski–Art Đurđevac“ svake godine daruju se
jednom od gradova ili institucija koje posebno
cijene doprinos generala Markača i hrvatskih
branitelja hrvatskoj slobodi.
Franjo Mihočka inicirao je i osnivanje
udruge „Peski-Art“ Đurđevac 2014. godine koja
okuplja kulturne amatere i entuzijaste te
organizira niz kulturnih projekata u Gradu. Uz
Likovnu radionicu kroz udrugu „Peski-Art
Đurđevac“ Franjo Mihočka pokrenuo je i
organizirao i druge značajne priredbe poput
izložbe pisanica „Uskrsu ususret“ i izložbe
Božićnih jaslica „Božiću ususret“ koje privlače
veliku pozornost i interes kako sudionika tako i
zainteresirane javnosti i publike.
Za izuzetan doprinos i ostvarene
rezultate na području kulture i humanitarnog
djelovanja gospodinu Franji Mihočka dodjeljuje
se Javno priznanje Zlatna plaketa „Sveti Juraj“.
- Trgovačkom društvu Kotlar d.o.o.
Đurđevac, za ostvarene rezultate na
području gospodarstva.
Kotlar d.o.o. Đurđevac trgovačko je
društvo koje uspješno posluje od 2008. godine.
Osnovna djelatnost poduzeća je obrada i
presvlačenje materijala vrućim pocinčavanjem.
Sjedište i pogon tvrtke je na lokaciji u
Đurđevcu, Ulica grada Vukovara 10. Kotlar
d.o.o. je poduzeće proizašlo iz obrta Kotlar, a
sama cinčaona je počela s radom 1999.
godine.
Društvena i odgovornost prema zaštiti
okoliša sastavni su dio poslovanja. Zasluge
tvrtke u društveno odgovornom poslovanju
očituju se sigurnošću radnih mjesta, a
zadovoljstvo kupaca i poslovnih partnera tvrtka
postiže održavanjem stalne kvalitete usluge i
neprekidnim unapređivanjem svih ključnih
procesa u proizvodnji i kontroli kvalitete.
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U odnosu na 2015. godinu poduzeće je
tijekom 2016. godine povećalo proizvodnju za
25%, odnosno preradilo je 700 tona više
materijala u 2016. godini. Isto tako došlo je do
povećanja broja zaposlenih s 31 zaposlenika u
2015. godini na 41 zaposlenika u 2016. godini,
koji rade u četiri smjene. Godine 2015.
poduzeće je dobilo ISO standard 9001.
Ulaganjem u nove tehnologije i
povećavanjem broja zaposlenika, poduzeće
Kotlar d.o.o. postalo je važan segment u
razvoju gospodarstva na području Grada
Đurđevca.
Za ostvarene rezultate na području
gospodarstva, predlaže se dodjela javnog
priznanja Zlatna plaketa „Sveti Juraj“
trgovačkom društvu Kotlar d.o.o. Đurđevac.
2. Javno priznanje Nagrada za
životno djelo dodjeljuje se gospodinu
Dragutinu Bešeniću iz Đurđevca.
Dragutin Bešenić rođen je u Virju, 4.
studenoga 1949. godine. Na likovnoj sceni
djeluje od 1977. godine kao samostalni
umjetnik, galerist, kolekcionar, donator i
izdavač te ove godine slavi 40.-tu obljetnicu
slikarstva i izlaganja.
Dragutin Bešenić, slikar je zavidne
likovne kulture, vješt u ulju na staklu i na
platnu, no ipak najjači u akvarelima. Sudionik
je 186 likovnih kolonija u domovini i
inozemstvu. Samostalno izlaže od 1979.
godine na 35 izložbi u Hrvatskoj i Europi, a
sudjelovao je i na preko 250 tematskih izložbi.
Uvršten je u monografiju „Čudo hrvatske
naive“ i monografiju „Dvadeset godina
Paunovca“. Zajedno s Mijom Kovačićem,
velikanom hrvatske naive ilustrirao je roman
„Djetinjstvo je vraški šugava stvar“ Miroslava
Dolenca Dravskog“.
U svibnju 1993. godine u dvorištu
obiteljske kuće u Đurđevcu, organizirao je
specifičnu likovnu priredbu „Kolonija prijatelja“
na kojoj je sudjelovalo tridesetak slikara,
kipara, fotografa i keramičara iz cijele
Hrvatske. To je postao temelj buduće Galerije
„Bešenić“. Galerija „Bešenić“ otvorena je 1998.
godine sa odabranom postavom od 150
umjetničkih radova. Postava Galerije redovito
se mijenja, a godišnje su i dvije tematske
izložbe za vrijeme Uskrsa i Božića.
Osim autorskih dijela, fundus Galerije
bogat je djelima recentne umjetnosti s kraja
20. stoljeća kako iz Hrvatske tako i Europe i
svijeta. Tu su brojna djela hrvatskih klasika kao
što su Pulitika, Veža, Rajzer, Prica, Murtić,
Gliha, Matković, Jozić, Živković, Turković i
drugi.
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Godine 1995. u sklopu „Legende o
Picokima“ Dragutin Bešenić organizirao je
likovnu koloniju slikara i kipara sa tridesetak
autora, a 2007., 2008. i 2009. godine zajedno
s tadašnjim Centrom za kulturu Đurđevac,
Turističkom zajednicom i Gradom Đurđevcom
organizirao je slikarsko-kiparske radionice
„Picok“.
Gospodin Bešenić od 2011. godine
bavi se sakupljanjem minerala, poludragog i
dragog kamenja, a radi i na oplemenjivanju
ABONOSA - hrasta koji je sazrijevao četiri do
pet tisuća godina u rijeci Dravi. Iz navedenih
materijala izrađuje unikatne umjetnine koje
također izlaže u Galeriji.
Donirao je brojne javne ustanove i
vjerske objekte te su njegova donirana djela u
Galeriji Majčino selo u Međugorju, u Galeriji
Dječeg vrtića Maslačak Đurđevac, u Galeriji
Osnovne škole Franjo Viktor Šignjar u Virju,
Vjeronaučnoj dvorani župe sv. Jurja u
Đurđevcu, Galeriji
Jurlinovi dvori u Pimoštenu i drugima.
Gospodin Bešenić dobitnik je brojnih
nagrada i priznanja od kojih se ističe medalja
grada Windsora s likom princa Charlsa i
princeze Diane.
O njegovom stvaralaštvu pisali su
brojni autori: Krešimir Šalamon, Božica Jelušić,
Zdravko Seleš, Danijela Bešenić, Stanko
Špoljarić, Olga Vujović, Josip Palada, Igor
Brešan, Edita Janković Hapavel, Franjo
Horvat, fra Svetozar Kraljević i Lidija Levačić
Mesarov.
Za ostvarene rezultate u likovnom
stvaralaštvu te djelovanju kao galerista,
kolekcionara i donatora, a povodom četrdesete
obljetnice slikarstva i izlaganja, gospodinu
Dragutinu Bešeniću dodjeljuje se javno
priznanje Nagrada za životno djelo.
3. Javno priznanje Povelja Grada
Đurđevca dodjeljuje se:
- Gospodinu Marijanu Slunjskom iz
Đurđevca.
Marijan Slunjski, rođen je 1962.
godine. Školovao se u Đurđevcu, Križevcima i
Zagrebu gdje je radio u tvrtki za istraživanje
nafte i plina „Geofizika“ Zagreb, a kasnije u
tvrtki Crostella Đurđevac, do prijevremenog
umirovljenja. Devedesetih godina uključio se je
u obranu domovine.
Fotografijom se bavi od osnovne škole
kada je pohađao foto tečaj, a ozbiljnije
promišljanje o fotografiji započinje
2008.
godine od kada sudjeluje na raznim domaćim i
stranim foto - natječajima, na kojima su mu
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fotografije zapažene i uvrštavane u uži izbor te
nagrađivane.
Marijan Slunjski fotografira rodni
Đurđevac i Podravinu te bilježi sve bitne
trenutke i događanja koja se zbivaju u
Đurđevcu. U njegovoj bogatoj arhivi fotografija
najčešći i najpoznatiji simbol Đurđevca je
utvrda Stari grad. Marijan Slunjski fotografira
srcem i često bilježi mnoge poznate i manje
poznate Đurđevčane.
Sudjelovao je na nekoliko skupnih
izložbi i imao jednu samostalnu pod
pokroviteljstvom Grada Đurđevca.
Za
iskazanu
predanost
u
dokumentiranju važnih događaja u Đurđevcu,
gospodinu Marijanu Slunjskom dodjeljuje se
javno priznanja Povelja Grada Đurđevca.
-

Profesoru Tomislavu Ostojiću iz
Đurđevca, za popularizaciju
prirodnih i tehničkih znanosti.

Profesor Tomislav Ostojić rođen
je1977. godine u Postojni, u Republici
Sloveniji, a do svoje 18 godine živio je u
Čabru, gdje je završio osnovnu školu i
gimnaziju. Na Sveučilištu u Rijeci završio je
studij informatike i pedagogije na Filozofskom
fakultetu.
Od 2007. godine radi kao profesor
informatike u Gimnaziji Dr. Ivana Kranjčeva u
Đurđevcu i vrlo je aktivan u nastavnim i
izvannastavnim aktivnostima.
U razdoblju od rujna 2012. do
kolovoza 2014. godine, kao član tima
sudjelovao je u projektu W.A.T.E.R. u kojem
su bili uključeni učenici i profesori iz
Rumunjske, Francuske, Portugala, Turske i
Hrvatske, a od rujna 2016. godine sudjeluje u
međunarodnom
projektu
ERASMUS
+
IMAGINE.
Sudjelovao je u radu na cjelovitoj
kurikularnoj reformi kao član Stručne radne
skupine
pri
Ministarstvu,
znanosti
i
obrazovanja, a koordinator je škole u uspostavi
sustava razvoja digitalno zrelih škola – pilot
projekt „e-Škole“.
Gospodin Ostojić aktivan je i kao član
Autonomnog Alternativnog Kluba Kulture 46,
kao voditelj sekcije odgoja i obrazovanja. Veliki
doprinos popularizaciji prirodnih i tehničkih
znanosti dao je kao voditelj i predavač Ljetne
škole programiranja i robotike i voditelj
Radionica robotike koje su okupile brojne
učenike željne znanja, a vodi i radio emisije na
Podravskom radiju.
Polaznik
je
Postdiplomskog/doktorskog
studija
„Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i
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tehničkih znanosti“
na Prirodoslovnomatematičkom fakultetu u Splitu.
Za dosad postignute rezultate na
popularizaciji prirodnih i tehničkih znanosti,
profesoru Tomislavu Ostojiću dodjeljuje se
Javno priznanja Povelja Grada Đurđevca.
-

Gospodinu
Đurđevca.

Petru

Petroviću

iz

Petar Petrović rođen je 1942. godine u
naselju Molve Grede. U Đurđevcu živi i radi od
1966. godine.
Slikajući preko više od 60 godina u
maniri naive, najčešće uljem na staklu i platnu
te crtežom u tušu, ostajući vjeran i odan
tematici svojega zavičaja, okruženju sredine
kroz koju niže sjećanja na običaje, predmete i
građevine koje su danas gotovo zaboravljene,
značajno doprinosi kulturnom bogatstvu Grada
Đurđevca i Podravine.
Petar Petrović priredio je dvadeset
samostalnih izložbi, sudjelovao je na
tristotinjak skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu
te na preko 250 likovnih radionica i kolonija.
Izradio je sedam grafičkih mapa, ilustrirao
knjige i kalendare.
Sudjelujući na mnogim kulturnim
priredbama, izložbama, likovnim radionicama i
kolonijama, Petar Petrović doprinosi širenju
ugleda i spoznaje o gradu i kraju u kojem radi i
stvara.
Povodom 75. obljetnice života, a za
postignute rezultate u likovnom stvaralaštvu,
gospodinu Petru Petroviću dodjeljuje se Javno
priznanje Povelja Grada Đurđevca.
-

Gospodinu Vladimiru Mašiću iz
Đurđevca, dobrovoljnom darivatelju
krvi, za darovanih 102 doze krvi.

Vladimir Mašić rođen je 17. 06. 1953.
godine. Po zanimanju je drvnotehnološki
radnik i zaposlen je u poduzeću RASCO u
Kalinovcu. Prvi puta dobrovoljno je darovao krv
u vojsci. Od tada je redovno darivao krv, a do
kraja 2016. godine krv je darovao 102 puta.
Dragovoljac je Domovinskog rata i
nositelj
Spomenice
Domovinskog
rata
1990/91.
Zahvaljujući njegovom nesebičnom
darivanju krvi, mnogo ljudskih života je
spašeno i mnogo bolesnih osoba ozdravljeno.
Za dobrovoljno darivanje krvi do sada
je primio nekoliko priznanja Hrvatskog crvenog
križa, Gradskog društva Crvenog križa
Đurđevac i Društva Crvenog križa Koprivničkokriževačke županije.
Za iskazanu plemenitost, humanost i
ljubav prema čovjeku, gospodinu Vladimiru
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Mašiću dodjeljuje se javno priznanje Povelja
Grada Đurđevca.

Đurđevca na 24. sjednici, održanoj 30.
siječnja 2017. godine, donijelo je

Gospodinu
Draženu
Šadeku
iz
Đurđevca dobrovoljnom darivatelju
krvi, za darovanih 102 doze krvi.

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za
financiranje političkih stranaka
i članova Gradskog vijeća Grada
Đurđevca izabranih s liste grupe birača iz
Proračuna Grada Đurđevca
za 2017. godinu

-

Dražen Šadek rođen je 23. svibnja
1958. godine. Osnovnu školu završio je u
Đurđevcu, a srednju strukovnu za krojača u
Zagrebu.
U vojsci je 1980. godine prvi puta
darovao krv i do danas je krv darovao 102
puta.
Kao član velike humane obitelji
darivatelja krvi gospodin Šadek do sada je
primio priznanja Hrvatskog crvenog križa,
Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac i
Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke
županije.
Kroz dugi niz godina nesebičnog
darivanja krvi, gospodin Šadek spasio je
brojne ljudske živote, a za njegovu plemenitost
i humanost dodjeljuje mu se javno priznanje
Povelja Grada Đurđevca.
Članak 3.
Javna priznanja iz članka 2. ove
Odluke uručit će se dobitnicima na svečanoj
sjednici, povodom Dana Grada Đurđevca.

Članak 1.
Odlukom o raspoređivanju sredstava za
financiranje političkih stranaka i članova
Gradskog vijeća Grada Đurđevca izabranih
s liste grupe birača iz Proračuna Grada
Đurđevca za 2017. godinu (u daljnjem
tekstu: Odluka) raspoređuju se sredstva za
redovito financiranje političkih stranaka i
članova Gradskog vijeća (u daljnjem tekstu:
Gradsko vijeće) izabranih sa liste grupe
birača koja se osiguravaju u Proračunu
Grada Đurđevca za 2017 godinu (u daljnjem
tekstu: Proračun).
U Proračunu su osigurana sredstva za
redovito godišnje financiranje političkih
stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih
s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom
vijeću u ukupnom iznosu 90.000,00 kuna.

Članak 4.
Ova Odluka
objavit će se
"Službenim novinama Grada Đurđevca".

Članak 2.
u

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA
KLASA: 060-01/17-02/01
UR.BROJ: 2137/03-01-01/03-17-14
Đurđevac, 30. siječnja 2017.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Marijan Ružman, v. r.

2
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, 2/14. – Odluka Ustavnog suda RH
Broj: U-I-2986/2013 od 20. prosinca 2013.
godine i 96/16.) i članka 29. Statuta Grada
Đurđevca
(„Službene
novine
Grada
Đurđevca, broj 3/09., 1/13. i 5/14. –
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada

Iznos sredstava za svakog člana u
Gradskom vijeću utvrđuje se u mjesečnoj
svoti 493,00 kune, tako da se pojedinoj
političkoj stranci i članovima Gradskog vijeća
izabranim s liste grupe birača, raspoređuju
sredstva u mjesečnim iznosima razmjerno
broju članova, kako slijedi:

POLITIČKA
STRANKA
Hrvatska
demokratska
zajednica - HDZ
Hrvatska narodna
stranka – liberalni
demokrati – HNS
Socijaldemokratska
partija Hrvatske –
SDP
Lista grupe birača
- Katica Blažok –
izabrana s liste
grupe birača

BROJ ČLANOVA
U TRENUTKU
KONSTITUIRANJA

RASPOREĐENA
SREDSTVA
/KN

3

1.479,00

1

493,00

2

986,00

493,00

SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA
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- Maja Hrvatić
Padovan –
izabrana s liste
grupe birača

493,00
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stranaka i poseban račun člana izabranog s
liste grupe birača tromjesečno u jednakim
iznosima.
Članak 5.

- Danijela Jelušić –
izabran s liste
grupe birača

493,00

- Zoran Jančijev –
izabran s liste grupe
birača

9

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

493,00
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- Dario Golub –
izabran s liste
grupe birača

493,00

- Marija Markuš –
izabrana s liste
grupe birača

493,00

- Darko Tomica–
izabran s liste
grupe birača

493,00

KLASA: 006-01/17-01/01
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-1
Đurđevac, 30. siječnja 2017.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Marijan Ružman, v. r.
3

- Ljiljana Manolić –
izabrana s liste
grupe birača

493,00

- Marijan Ružman –
izabran s liste grupe
birača

493,00

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 49,30 kuna
mjesečno za razdoblje iz članka 1. ove
Odluke, tako da političkoj stranci pripada
pravo na naknadu i to:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
- HDZ 1 članica 49,30 kuna mjesečno
HRVATSKA NARODNA STRANKA –
LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
1 članica 49,30 kuna mjesečno.
Članak 3.
Sredstva
raspoređena
ovom
Odlukom preraspodijelit će se nakon
provedenih redovnih izbora za članove
predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave sukladno
sastavu Gradskog vijeća.
Članak 4.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke
doznačit će se na žiro-račune političkih

Na temelju članka 86. stavka 3.
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 24. sjednici održanoj 30.
siječnja 2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Đurđevca
Članak 1.
Pristupa se izradi IV. Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Đurđevca
(„Službene
novine
Grada
Đurđevca“, broj 5/04., 6/04., 1/08., 1/09.,
4/11. i 6/15.) (u daljnjem tekstu: IV. Izmjene i
dopune Prostornog plana).
Pravna osnova za izradu IV. Izmjena
i dopuna Prostornog plana je Zakon o
prostornom uređenju („Narodne novine“ broj
153/13.) (u daljnjem tekstu: Zakon).
Članak 2.
Razlozi izrade IV. Izmjena i dopuna
Prostornog plana su izmjene u dijelu koji se
odnosi na:
- izmjena granica građevinskog područja
- Borik i Etno selo,
- izmjena uvjeta građenja i namjene za
izdvojeno građ. područje "GAT"
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- ucrtavanje granica vodozaštitnog
područja novog vodocrpilišta "Đurđevac 2"
-izrada kartografskog prikaza prometnica
cijelog područja grada Đurđevca,
- izmještanje planiranih prometnica
unutar industrijske zone,
promjena
granica
obuhvata
Urbanističkog
plana
uređenja
grada
Đurđevca,
- i drugi pristigli zahtjevi.
Članak 3.
Ciljevi i programska polazišta IV.
Izmjena i dopuna Prostornog plana sukladni
su:
- Strategiji
prostornog
uređenja
Republike Hrvatske (Ministarstvo
prostornog uređenja, graditeljstva i
stanovanja, Zavod za prostorno
planiranje, Zagreb, 1997. i 2013.
godine),
- Odluci o donošenju Programa
prostornog
uređenja
Republike
Hrvatske („Narodne novine“ broj
50/99. i 84/13.),
- Odluci o donošenju Prostornog plana
uređenja
Koprivničko-križevačke
županije
(„Službeni
glasnik
Koprivničko-križevačke
županije“
broj 8/01., 8/07., 13/12. i 5/14.).















Članak 4.
IV. Izmjene i dopune Prostornog
plana radit će se na postojećim topografskim
podlogama (M 1:25000), digitalnim ortofoto
podlogama (M 1:5000) i vektoriziranim
katastarskim podlogama (M :5000) koje će
se pribaviti pri Državnoj geodetskoj upravi.
Članak 5.
U postupku izrade IV. Izmjena i
dopuna Prostornog plana zatražit će se
podaci
javnopravnih
tijela
određenih
posebnim propisima:
 Zavod
za
prostorno uređenje
Koprivničko-križevačke
županije,
Florijanski trg 4/I, 48000 Koprivnica,
 Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu
prirode
Koprivničko-križevačke
županije, Antuna Nemčića 5, 48000
Koprivnica,
 Ministarstvo gospodarstva, Uprava
za industrijsku politiku, energetiku i










-
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rudarstvo, Sektor za rudarstvo, Ulica
grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava
poljoprivrede
i
prehrambene
industrije, Ulica grada Vukovara 78,
10000 Zagreb,
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava
šumarstva, lovstva i drvne industrije,
Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1,
10000 Zagreb,
Ministarstvo
zaštite
okoliša
i
energetike, Uprava za zaštitu
prirode, Radnička cesta 80, 10000
Zagreb,
Ministarstvo kulture, Uprava za
zaštitu
kulturne
baštine,
Konzervatsorski odjel u Bjelovaru,
Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar,
INA industrija nafte d.d., Zagreb, SD
istraživanja i proizvodnje nafte i
plina, Šubićeva 29, 10000 Zagreb,
Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje,
građenje i održavanje državnih
cesta, Zagreb, Vončinina 3, 10000
Zagreb,
Županijska
uprava
za
ceste
Koprivničko-križevačke županije, I.Z.
Dijankovečkog 3, 48260 Križevci,
Hrvatske vode, Vodnogospodarski
odjel za vodno područje slivova
Drave i Dunava, Vodnogospodarski
odsjek Varaždin, Međimurska 26 B,
42000 Varaždin,
Hrvatske vode, VGO Osijek,VGI
Đurđevac, Ulica Antuna Radića 8 B,
48350 Đurđevac,
Komunalije d.o.o., Radnička cesta
61, Đurđevac,
Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.,
Radnička cesta 61, Đurđevac,
Komunalije Plin d.o.o., Radnička
cesta 61, Đurđevac,
HŽ Infrastruktura, Mihanovićeva 12,
10000 Zagreb,
JANAF, Jadranski naftovod, Sektor
investicija i IT, Ulica grada Vukovara
14, 10000 Zagreb,
PLINACRO d.o.o. Zagreb, Savska
cesta 88 A, 10000 Zagreb,
Hrvatske šume d.o.o. Zagreb,
Uprava šuma podružnica Koprivnica,
Ulica Ivana Meštrovića 28, 48000
Koprivnica,
HEP,
Hrvatska
elektroprivreda,
Operater distribucijskog sustava
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d.o.o., Elektra Koprivnica, Hrvatske
državnosti 32, Koprivnica
Hrvatski operator prijenosnog sustava
d.o.o., Kupska 4, Zagreb
Hrvatska regulatorna agencija za
mrežne
djelatnosti,
Roberta
Frangeša Mihanovića 9, Zagreb,
Državna uprava za zaštitu i
spašavanje, Područni ured za zaštitu
i spašavanje Koprivnica, Hrvatske
državnosti 7, Koprivnica
Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima
na području Koprivničko-križevačke
županije,
Florijanski
trg
4/II,
Koprivnica.
susjedne
jedinice
lokalne
samouprave.
Članak 6.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu
IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana je 30
dana od dana dostave ove Odluke.
U slučaju da javnopravna tijela iz
članka 5. ove Odluke ne dostave svoje
zahtjeve u roku određenom u stavku 1.
ovoga članka smatrat će se da ih nemaju.
Članak 7.
Sukladno
članku
90.
Zakona
javnopravna tijela iz članka 5. ove Odluke
moraju u svojim zahtjevima navesti odredbe
propisa, sektorskih strategija, planova,
studija i drugih dokumenata propisanih
posebnim zakonima na kojima temelje svoje
zahtjeve u izradi IV. Izmjena i dopuna
Prostornog plana.
Ako javnopravna tijela iz članka 5.
ove Odluke u svojim zahtjevima to ne učine,
nositelj izrade nije dužan takve zahtjeve
uzeti u obzir, ali je to dužan obrazložiti.
Članak 8.
Sukladno članku 101. Zakona,
javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno
trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog
plana, u javnoj raspravi sudjeluje davanjem
mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno
mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili
dokumenta koji je od utjecaja na prostorni
plan. U mišljenju iz stavka 1. ovoga članka
ne mogu se postavljati novi ili drukčiji uvjeti
od onih koji su dani u zahtjevima za izradu
nacrta prostornog plana.
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Mišljenje iz stavka 1. ovoga članka
prema kojemu određeni dio prijedloga
prostornog plana nije u skladu sa zahtjevima
javnopravnog tijela mora biti obrazloženo. U
suprotnom nositelj izrade nije dužan takvo
mišljenje razmatrati.
Ako javnopravno tijelo ne dostavi
mišljenje iz stavka 1. ovoga članka u roku,
smatra se da je mišljenje dano i da je
prijedlog prostornog plana izrađen u skladu
s danim zahtjevima, odnosno s posebnim
propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja
na prostorni plan.
Mišljenja, suglasnosti, odobrenja i
drugi akti javnopravnih tijela koji se prema
posebnim propisima moraju pribaviti u
postupku izrade i donošenja prostornog
plana smatraju se u smislu ovoga Zakona
mišljenjem iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 9.
Sukladno
dobivenom
mišljenju
Upravnog odjela za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Koprivničko-križevačke županije, KLASA:

351-03/17-01/9, URBROJ: 2137/1-05/18-17-2 od
27. siječnja 2017. godine, u sklopu izrade IV.
Izmjena i dopuna Prostornog plana provest
će se procedura postupka ocjene o potrebi
provođenja strateške procjene utjecaja plana
na okoliš.
Članak 10.

Rok za izradu IV. Izmjena i dopuna
Prostornog plana je maksimalno 8 (osam)
mjeseci od odabira izrađivača. U navedeni
rok ne računa se procedura postupka ocjene
o potrebi provođenja strateške procjene
utjecaja plana na okoliš.
Članak 11.
Izrada IV. Izmjena i dopuna
Prostornog plana dijeli se u 11 (jedanaest)
faza:
1. Prikupljanje zahtjeva za izradu IV.
Izmjena i dopuna prostornog plana (30
dana),
2. Izrada nacrta prijedloga IV. Izmjena i
dopuna prostornog plana (30 dana),
3. Utvrđivanje prijedloga IV. Izmjena i
dopuna prostornog plana za javnu
raspravu (30 dana),
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4. Javna rasprava o prijedlogu IV.
Izmjena i dopuna prostornog plana za
javnu raspravu (10 dana),
5. Izrada izvješća o javnoj raspravi o
prijedlogu IV. Izmjena i dopuna
prostornog plana za javnu raspravu
(15 dana)
6. Izrada nacrta konačnog prijedloga IV.
Izmjena i dopuna Prostornog plana (30
dana),
7. Utvrđivanje Konačnog prijedloga IV.
Izmjena i dopuna Prostornog plana (15
dana),
8. Pribavljanje mišljenja Zavoda za
prostorno
uređenje
Koprivničkokriževačke županije (30 dana),
9. Usvajanje IV. Izmjena i dopuna
Prostornog plana od strane Gradskog
vijeća Grada Đurđevca (15 dana),
10. Objava IV. Izmjena i dopuna
Prostornog plana u „Službenim
novinama Grada Đurđevca“ (10 dana),
11. Objava pročišćenog teksta odredbi za
provedbu Prostornog plana u roku od
30 dana od stupanja na snagu Odluke
o donošenju IV. Izmjena i dopuna
Odluke o donošenju Prostornog plana
(30 dana).
Članak 12.
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Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenim
novinama Grada Đurđevca“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA
KLASA: 350-02/17-01/02
URBROJ: 2137/03-02-01/06-17-1
Đurđevac, 30. siječnja 2017.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Marijan Ružman, v. r.
4
Na temelju članka 35. stavka 2.
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima („Narodne novine“, broj 91/96.,
68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01.,
79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09.,
143/12., 152/14. i 81/15.) i članka 42. stavka
4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene
novine Grada Đurđevca", broj 3/09.),
Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 24.
sjednici održanoj 30. siječnja 2017. godine,
donijelo je

Tijekom izrade i donošenja IV.
Izmjena i dopuna Prostornog plana
dozvoljava se izdavanje akata kojima se
odobravaju zahvati u prostoru na temelju
postojeće prostorno-planske dokumentacije.

ODLUKU
o ukidanju svojstva javnog dobra
nekretnine u k.o. Đurđevac

Članak 13.

Ukida se svojstvo javnog dobra u
općoj uporabi pod upravljanjem Grada
Đurđevca, na zemljištu u k.o. Đurđevac,
upisanom u zk.ul.br. 11088, i to:
kčbr. 7322 Put u selu sa 182 čhv.

Izrada IV. Izmjena
Prostornog plana financirat
Proračuna Grada Đurđevca.

i dopuna
će se iz

Članak 14.
Nositelj izrade Plana po objavi
Odluke, prema članku 88. Zakona,
obavještava javnost o izradi Plana na
mrežnoj stranici Grada Đurđevca i kroz
informacijski sustav prostornog uređenja
Ministarstva graditeljstva i prostornoga
uređenja.
Sukladno članku 90. Zakona ova
Odluka dostavlja se javnopravnim tijelima iz
članka 5. ove Odluke zajedno s pozivom za
dostavu zahtjeva iz članka 90. Zakona.

I.

II.
Temeljem ove Odluke Općinski sud
u Koprivnici, izvršiti će brisanje statusa
javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini
iz članka 1. ove Odluke, uz istodobni upis
prava vlasništva na ime i u korist Grada
Đurđevca.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenim
novinama Grada Đurđevca“.
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GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA
KLASA: 940-01/17-01/03
UR.BROJ: 2137/03-01-01/03-17-1
Đurđevac, 30. siječnja 2017.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Marijan Ružman, v. r.
5
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 24. sjednici održanoj 30.
siječnja 2017., donijelo je
PLAN RADA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA ĐURĐEVCA ZA 2017. GODINU
I.
Planom rada Gradskog vijeća Grada
Đurđevca za 2017. godinu (u daljnjem
tekstu: Plan rada) obuhvaćeni su akti iz
nadležnosti Gradskog vijeća koje će
Gradsko vijeće razmatrati i donositi u 2017.
godini, nositelji izrade, predlagatelji te rokovi
donošenja, pobliže navedeni u točki II.
II.
1.
Odluka o dodjeli javnih priznanja
Grada Đurđevca za 2017. godinu.
Odluka se donosi na temelju članka 8. i 29.
Statuta Grada Đurđevca („Službene novine
Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13. i 5/14. –
pročišćeni tekst) i članka 17. Odluke o
javnim
priznanjima
Grada
Đurđevca
(„Službene novine Grada Đurđevca“, broj
4/98., 2/02., 1/03. i 1/10.).
Nositelj izrade: Ured gradonačelnika
Predlagatelj: Odbor za dodjelu
priznanja Grada Đurđevca.
Rok: I. tromjesečje 2017.
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Odluka se donosi na temelju članka 4.
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).
Nositelj izrade: Ured gradonačelnika
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: I. tromjesečje 2017.
3. Odluka o ukidanju statusa javnog
dobra nekretnine u k.o. Đurđevac.
Odluka se donosi na temelju članka 35.
stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima („Narodne novine“, broj
91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00.,
114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09.,
153/09., 143/12., 152/14. i 81/15.) i članka
29. Statuta Grada Đurđevca („Službene
novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13. i
5/14. – pročišćeni tekst).
Nositelj izrade: Ured gradonačelnika
Predlagatelj: gradonačelnik
Rok: I. tromjesečje 2017.
4. Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna
Prostornog
plana
uređenja
Grada
Đurđevca.
Odluka se donosi 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).
Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno
planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: I. tromjesečje 2017.
5. Plan mreže dječjih vrtića na području
Grada Đurđevca.

javnih

2. Odluka o raspoređivanju sredstava za
financiranje političkih stranaka i članova
Gradskog
vijeća
Grada
Đurđevca
izabranih s liste grupe birača iz
Proračuna Grada Đurđevca za 2017.
godinu.

Plan se donosi na temelju članka 14.
Zakona
o
predškolskom
odgoju
i
obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97.,
107/07. i 94/13.) i članka 29. Statuta Grada
Đurđevca
(„Službene
novine
Grada
Đurđevca“, broj 3/09., 1/13. i 5/14. –
pročišćeni tekst).
Nositelj izrade: Ured gradonačelnika
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: I. tromjesečje 2017.
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6. Odluka o donošenju I. Izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja
Grada Đurđevca
Odluka se donosi na temelju članka 109.
stavka 6. 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),
Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno
planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: I. tromjesečje 2017.
7.
Razmatranje Izvješća o radu
gradonačelnika Grada Đurđevca za
razdoblje od 01.07.2016. do 31.12.2016.
godine
Izvješće podnosi gradonačelnik na temelju
članka 35.b 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 44. Statuta Grada Đurđevca
("Službene novine Grada Đurđevca", broj
3/09., 1/13. i 5/14. pročišćeni tekst)
Nositelj izrade: Upravni
Đurđevca
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: I. tromjesečje 2017.

odjeli

Grada

8. Razmatranje Izvješća o stanju
sigurnosti na području Grada Đurđevca
za 2016. godinu
Nositelj izrade i predlagatelj: Policijska
uprava Koprivničko-križevačka
Rok: I. tromjesečje 2017.
9.
Razmatranje Izvješća o izvršenju
Programa
održavanja
komunalne
infrastrukture
na
području
Grada
Đurđevca za 2016. godinu
Izvješće se podnosi na temelju članka 28.
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., 147/14. i 36/15).
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Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno
planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: I. tromjesečje 2017.
10. Razmatranje Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području
Grada Đurđevca za 2016. godinu
Izvješće se podnosi na temelju članka 30.,
stavka
4.
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., 147/14 i
36/15).
Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno
planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: I. tromjesečje 2017.
11. Program o izmjenama i dopunama
Programa
mjera
poticanja
razvoja
poduzetništva
na
području
Grada
Đurđevca za razdoblje 2016.-2020.
Program se donosi na temelju članka 11.
stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog
gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02,
63/07, 53/12 i 56/13) i članka 29. Statuta
Grada Đurđevca (''Službene novine Grada
Đurđevca'', broj 3/09. i 1/13.)
Nositelj izrade: Upravni odjel za
gospodarstvo, financije i razvojne projekte
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: I. tromjesečje 2017.
12. Program potpora u poljoprivredi na
području Grada Đurđevca za 2017.
godinu
Program se donosi na temelju članka 66.
Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“
broj 30/15) i članka 29. Statuta Grada
Đurđevca
(''Službene
novine
Grada
Đurđevca'', broj 3/09. i 1/13.)
Nositelj izrade: Upravni odjel za
gospodarstvo, financije i razvojne projekte
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: I. tromjesečje 2017.
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13. Analiza stanja Sustava civilne
zaštite na području Grada Đurđevca za
2017. godinu
Analiza se donosi na temelju članka 17.,
stavka 1., alineje 1. Zakona o sustavu civilne
zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.)
Nositelj: Ured gradonačelnika i Upravni odjel
za prostorno planiranje, uređenje i
komunalne djelatnosti.
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: I. tromjesečje 2017.
14. Plan razvoja sustava civilne zaštite
na području Grada Đurđevca za 2017.
godinu
Plan se donosi na temelju članka 17.,
stavka 1., alineje 1. Zakona o sustavu civilne
zaštite (Narodne novine broj 82/15.)
Nositelj izrade: Ured gradonačelnika i
Upravni odjel za prostorno planiranje,
uređenje i komunalne djelatnosti.
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: I. tromjesečje 2017.
15. Godišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje
od 01.siječnja do 31. prosinca 2016.
godine
Godišnji izvještaj donosi se na temelju
članka 110. Zakona o proračunu („Narodne
novine „ broj 87/08., 136/12. i 15/15.)
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Nositelj izrade: Dječji vrtić „Maslačak“
Đurđevac,
Muzej
Grada
Đurđevca,
Gradska
knjižnica
Đurđevac,
Osnovna
škola
Grgura
Karlovčana
Đurđevac.
Predlagatelj: ravnatelji i upravna vijeća
ustanova
Rok: I. tromjesečje 2017.
17.
Razmatranje Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Javne vatrogasne
postrojbe Đurđevac za 2016. godinu.
Izvješće o radu i Financijsko izvješće Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac razmatraju
se i prihvaćaju temeljem članka 77. Statuta
Grada Đurđevca.
Nositelj izrade: Javna vatrogasna postrojba
Đurđevac.
Predlagatelj:
Upravno
vijeće
Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac
Rok: I. tromjesečje 2017.
18. Izvješće o radu za 2016. godinu:
- Komunalija d.o.o. Đurđevac,
- Komunalija Plin d.o.o. Đurđevac,
- Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o.
Đurđevac,
- Stari grad d.o.o. Đurđevac.
Izvješće se podnosi na temelju članka 77.
Statuta Grada Đurđevca.
Nositelj izrade i predlagatelj: Komunalije
d.o.o. Đurđevac, Komunalije Plin d.o.o.,
Komunalne
usluge Đurđevac d.o.o.
Đurđevac i Stari grad d.o.o. Đurđevac.
Rok: I. tromjesečje 2017.

Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo,
financije i razvojne projekte
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: I. tromjesečje 2017.

19. Izvješće o radu komunalnog
prometnog redarstva za 2016. godinu

16. Razmatranje Izvješća o radu i
Godišnjeg
izvještaja
o
izvršenju
financijskog plana za 2016. godinu:

Nositelj izrade: komunalni i prometni redar
Grada Đurđevca
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: I. tromjesečje 2017.

- Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac,
- Muzeja Grada Đurđevca,
- Gradske knjižnice Đurđevac,
- Osnovne škole Grgura Karlovčana
Đurđevac.
Godišnji izvještaji ustanova u vlasništvu
Grada Đurđevca razmatraju se i prihvaćaju
temeljem članka 77. Statuta Grada
Đurđevca.

i

20.
Plan upravljanja i raspolaganja
imovinom Grada Đurđevca za 2017.
godinu
Plan se donosi na temelju članka 29. Statuta
Grada Đurđevca ("Službene novine Grada
Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14.
pročišćeni tekst)
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Nositelj izrade: Ured gradonačelnika i
Upravni odjel za prostorno planiranje,
uređenje i komunalne djelatnosti
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: I. tromjesečje 2017.
21. Svečana sjednica povodom Dana
Grada Đurđevca
Svečana sjednica održava se povodom
Dana Grada Đurđevca koji se obilježava 23.
travnja u skladu sa člankom 7. Statuta
Grada Đurđevca
Nositelj organizacije: Ured gradonačelnika
Rok: II. tromjesečje 2017.
22. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje
građevina i površina kojima prijeti
povećana opasnost od nastajanja i
širenja požara tijekom žetvene sezone u
2017. godini.
Plan se donosi temeljem članka 14. Zakona
o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj
92/10. i 89/11.).
Nositelj izrade: Ured gradonačelnika i
Upravni odjel za prostorno planiranje,
uređenje i komunalne djelatnosti.
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: II. tromjesečje 2017.
23. Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje
od 01.siječnja do 30. lipnja 2017. godine
Polugodišnji izvještaj donosi se na temelju
članka 109. Zakona o proračunu („Narodne
novine „ broj 87/08., 136/12. i 15/15.)
Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo,
financije i razvojne projekte
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: III. tromjesečje 2017.
24.
Izvješće o radu gradonačelnika
Grada Đurđevca za razdoblje
od
01.01.2017. do 30.06.2017. godine
Izvješće podnosi gradonačelnik na temelju
članka 35.b 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., 19/13. – pročišćeni
tekst i 137/15.) i članka 44. Statuta Grada
Đurđevca
("Službene
novine
Grada
Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14.
pročišćeni tekst)

Nositelj izrade: Upravni
Đurđevca
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: III. tromjesečje 2017.
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Grada

25. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja
o izvršenju Financijskog plana za
razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2017. godine:
- Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac,
- Muzeja Grada Đurđevca,
- Gradske knjižnice Đurđevac,
- Osnovne škole Grgura Karlovčana
Đurđevac.
Godišnji izvještaji ustanova u vlasništvu
Grada Đurđevca razmatraju se i prihvaćaju
temeljem članka 77. Statuta Grada
Đurđevca.
Nositelj izrade: Dječji vrtić „Maslačak“
Đurđevac, Muzej Grada Đurđevca, Gradska
knjižnica Đurđevac, Osnovna škola Grgura
Karlovčana Đurđevac.
Predlagatelj: ravnatelji i upravna vijeća
ustanova
Rok: III. tromjesečje 2017.
26. Razmatranje Izvješća o izvršenju
Financijskog plana Javne vatrogasne
postrojbe Đurđevac za razdoblje od 1. 1.
do 30. 6. 2017. godine.
Izvješće se razmatra i prihvaća temeljem
članka 77. Statuta Grada Đurđevca.
Nositelj izrade: Javna vatrogasna postrojba
Đurđevac.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
Rok: III. tromjesečje 2017.
27. Izmjene i dopune Proračuna Grada
Đurđevca za 2017. godinu
Izmjene i dopune Proračuna donose se na
temelju članka 39., stavka 2. Zakona o
proračunu („Narodne novine„ broj 87/08.,
136/12. i 15/15.)
Nositelj izrade: Upravni odjel za
gospodarstvo, financije i razvojne projekte
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: IV. tromjesečje 2017.
28. Program o izmjenama Programa
održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Đurđevca u 2017. godini
za djelatnosti koje se financiraju iz
komunalne naknade
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Izmjene Programa održavanja komunalne
infrastrukture donosi se na temelju članka
28. Zakona o komunalnom gospodarstvu
("Narodne novine", br. 36/95., 70/97.,
128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.,
82/04., 110/04., 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.“).
Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno
planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: IV. tromjesečje 2017.
29. Program o izmjenama Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture
na
području
Grada
Đurđevca za 2017. godinu.
Izmjene Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2016.
godinu donosi se na temelju članka 30.
stavak
4.
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).
Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno
planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: IV. tromjesečje 2017.
30. Proračun Grada Đurđevca za 2018.
godinu i Projekcije za 2019. i 2020.
godinu
Proračun i Projekcije se donose na temelju
članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu
(„Narodne novine „ broj 87/08., 136/12. i
15/15.)
Nositelj izrade: Ured za gospodarstvo,
financije i razvojne projekte
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: IV. tromjesečje 2017.
31. Odluka o izvršavanju Proračuna
Grada Đurđevca za 2018. godinu
Odluka se donosi na temelju članka 14.
Zakona o proračunu („Narodne novine „ broj
87/08.,136/12. i 15/15.)
Nositelj izrade: Ured za gospodarstvo,
financije i razvojne projekte
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: IV. tromjesečje 2017.
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32. Program održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada
Đurđevca u 2018. godini za djelatnosti
koje se financiraju iz komunalne naknade
Program
održavanja
komunalne
infrastrukture donosi se na temelju članka
28. Zakona o komunalnom gospodarstvu
("Narodne novine", br. 36/95., 70/97.,
128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.,
82/04.,
110/04.,
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.“).
Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno
planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: IV. tromjesečje 2017.
33. Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području
Grada Đurđevca za 2018. godinu.
Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2016. godinu
donosi se na temelju članka 30. stavak 4.
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).
Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno
planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: IV. tromjesečje 2017.
34. Program javnih potreba u kulturi
Grada Đurđevca za 2018. godinu
Program se donosi na temelju članka 9.a
stavka 4. Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi („Narodne novine“ broj
47/90, 27/93 i 38/09)
Nositelj izrade: Ured gradonačelnika
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: IV. tromjesečje 2017.
35. Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Grada Đurđevca u 2018.
godini
Plan se donosi na temelju članka 117.
stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi
(„Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i
99/15)
Nositelj izrade: Ured gradonačelnika
Predlagatelj: Gradonačelnik
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Rok: IV. tromjesečje 2017.
36. Program javnih potreba u sportu
Grada Đurđevca u 2018. godini
Program se donosi na temelju članka 76.
stavka 4. Zakona o sportu („Narodne novine“
broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12,
94/13 i 85/15)
Nositelj izrade: Ured gradonačelnika
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: IV. tromjesečje 2017.
37. Program utroška sredstava
šumskog doprinosa za 2018. godinu.
Program se donosi na temelju članka 65.
stavka 3. Zakona o šumama („Narodne
novine“ broj 140/05., 82/06., 129/08., 80/10.,
124/10., 25/12., 68/12., 18/13., 148/13. i
94/14.)
Nositelj izrade: Ured za gospodarstvo,
financije i razvojne projekte
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: IV. tromjesečje 2017.
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sjednici održanoj 30. siječnja 2017. godine,
donijelo je
PLAN
mreže dječjih vrtića na području Grada
Đurđevca
I.
Planom mreže dječjih vrtića na
području Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu:
Plan) utvrđuju se dječji vrtići u kojima se
obavlja djelatnost predškolskog odgoja i
obrazovanja, objekti u kojima se provode
programi predškolskog odgoja i obrazovanja
te razvoj mreže dječjih vrića na području
Grada Đurđevca.
II.
Na području Grada Đurđevca
djelatnost
predškolskog
odgoja
i
obrazovanja obavlja Dječji vrtić „Maslačak“
Đurđevac kojem je osnivač Grad Đurđevac.
Mrežu Dječjih vrtića na području
Grada Đurđevca čini:

III.
Osim akata navedenih u točki II.
ovog Plana rada, Gradsko vijeće će tijekom
godine donositi i druge akte u okviru svoje
nadležnosti, temeljem novih zakona i
ukazane potrebe.
IV.
Ovaj Plan rada objavit će se u
„Službenim novinama Grada Đurđevca“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA
KLASA: 021-05/17-01/02
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-1
Đurđevac, 30. siječnja 2017.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Marijan Ružman, v. r.
6
Na temelju članka 14. Zakona o
predškolskom
odgoju
i
obrazovanju
(„Narodne novine“, broj 10/97., 107/07. i
94/13.) 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 24.

naziv

adresa

osnivač

Dječji
vrtić„Maslačak“
Đurđevac

Tina
Ujevića 1
Đurđevac

Grad
Đurđevac

smještajni
kapacitet

III.
Grad Đurđevac kao osnivač Dječjeg
vrtića „Maslačak“ Đurđevac, u svom
proračunu osigurava sredstva za rad istog.
IV.
Mreža dječjih vrtića na području
Grada Đurđevca može se dopunjavati
osnivanjem novih dječjih vrtića od stane svih
zakonom predviđenih osnivača.
Na području Grada Đurđevca mogu
se osnivati nove predškolske ustanove
kojima Grad Đurđevac nije osnivač, a niti će
preuzeti obvezu sufinanciranja smještaja
djece u tim ustanovama.
V.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenim
novinama Grada Đurđevca“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA

250
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KLASA: 601-01/17-01/03
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-1
Đurđevac, 30. siječnja 2017.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Marijan Ružman, v. r.
7
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 24. sjednici održanoj 30.
siječnja 2017. godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti gradonačelniku
Grada Đurđevca za potpis Aneksa 1.
Ugovora o osnivanju prava
služnosti na javnim površinama
s Hrvatskim telekomom d.d.
I.
Daje se suglasnost gradonačelniku
Grada Đurđevca za zaključenje Aneksa 1.
Ugovora o osnivanju prava služnosti na
javnim površinama s Hrvatskim telekomom
d.d.
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AKTI GRADONAČELNIKA
8
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, 29. prosinca 2016. godine, donosi
PLAN PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA
TIJELA GRADA ĐURĐEVCA
ZA 2017. GODINU
I.
Utvrđuje se Plan prijma u službu u
upravna tijela Grada Đurđevca (u daljnjem
tekstu: Plan) za 2017. 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 2017. godini na
neodređeno vrijeme.
II.

II.
Aneks 1. Ugovora o osnivanju prava
služnosti iz točke I. sastavni je dio ovog
Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u
„Službenim novinama Grada Đurđevca“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA
KLASA: 344-03/13-01/02
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-11
Đurđevac, 30. siječnja 2017.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Marijan Ružman, v. r.

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., KLASA: 023-01/13-01/10, URBROJ:
2137/03-01-01/03-14-2 od 30. prosinca
2014., KLASA: 023-01/13-01/10, URBROJ:
2137/03-01-01/03-15-3 od 28. travnja 2015.,
KLASA:
023-01/13-01/10,
URBROJ:
2137/03-01-01/03-15-4 od 1. lipnja 2015.,
KLASA:
023-01/13-01/10,
URBROJ:
2137/03-01-01/03-15-5 od 30. prosinca
2015., KLASA: 023-01/13-01/10, URBROJ:
2137/03-01-01/03-15-6 od 16. svibnja 2016.
i KLASA: 023-01/13-01/10, URBROJ:
2137/03-01-01/03-15-7 od 28. prosinca
2016. u sistematizirano je ukupno 11 radnih
mjesta sa 12 izvršitelja, od čega je
popunjeno 8 radnih mjesta sa 7 izvršitelja na
neodređeno vrijeme i 1 izvršitelj na
određeno 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-
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01/03-13-1 od 5. prosinca 2013. godine,
KLASA:
023-01/13-01/14,
URBROJ:
2137/03-01-01/03-13-2 od 1. lipnja 2015.,
KLASA:
023-01/13-01/14,
URBROJ:
2137/03-01-01/03-13-3 od 30. prosinca
2015., KLASA: 023-01/13-01/14, URBROJ:
2137/03-01-01/03-13-4 od 15. ožujka 2016. i
KLASA:
023-01/13-01/14,
URBROJ:
2137/03-01-01/03-13-5 od 16. svibnja 2016.,
sistematizirano je ukupno 12 radnih mjesta
sa 12 izvršitelja, od čega je popunjeno 9
radnih mjesta sa 9 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 sa 4 izvršitelja, od
čega su popunjena 3 radna mjesta sa 3
izvršitelja na neodređeno vrijeme.
III.
Sukladno
prijedlogu
pročelnika
upravnih tijela Grada Đurđevca i planiranim
financijskim sredstva u Proračunu Grada
Đurđevca za 2017. godinu, planira se
popunjavanje sljedećih slobodnih radnih
mjesta na neodređeno vrijeme:
- u Uredu gradonačelnika planira se
popunjavanje sljedećih radnih mjesta:
- viši
referent
za
opće
i
administrativne
poslove,
1
izvršitelj/izvršiteljica,
stručni
prvostupnik pravne ili ekonomske
struke.
Slobodno radno mjesto iz stavka 1.
ove točke popunit će se javnim natječajem.
IV.
U 2017. 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.
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VI.
Ovaj Plan objavit će se u „Službenim
novinama Grada Đurđevca“.
KLASA: 110-01/16-01/01
URBROJ: 2137/03-02-01/03-16-1
Đurđevac, 29. prosinca 2016.
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., 19/13.- pročišćeni tekst i 137/15.),
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.,
115/15. i 87/16.)
gradonačelnik Grada
Đurđevca, 28. prosinca 2016. godine, donio
je
ODLUKU
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 2016.
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
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R J E Š E NJ E
o imenovanju članova Školskog odbora
Osnovne škole Grgura Karlovčana
Đurđevac iz reda osnivača

- danih zajmova
- vrijednosnih papira
- dionica i udjela u glavnici
- potraživanja
3. Obveza.

I.
U Školski odbor Osnovne škole
Grgura Karlovčana Đurđevac iz reda
osnivača, imenuju se:
- Damir Mujić iz Đurđevca,
- Jasna
Horvat
Vlahović
iz
Đurđevca,
- Hrvoje Baltić iz Đurđevca.

III.
U Povjerenstvo se imenuju:
1. Anita Giba, za predsjednicu,
2. Gabriela Kralj Bartovčak, za člana,
3. Zvonimir Perica, za člana.
IV.

II.
Povjerenstvo je obvezno obaviti popis
imovine, obveza i potraživanja Grada
Đurđevca i podnijeti izvještaj o obavljenom
popisu do 31. siječnja 2017. 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.

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

V.
Ova Odluka objavit će se
„Službenim novinama Grada Đurđevca“.

Mandat članovima Školskog odbora
iz točke I. ovog Rješenja traje sukladno
članku 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.).

u

KLASA: 080-01/17-01/01
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-1
Đurđevac, 23. siječnja 2017.

KLASA: 406-08/16-01/01
URBROJ: 2137/03-01-01/03-16-1
Đurđevac, 28. prosinca 2016.
GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl.iur., v. r.
10
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., 19/13.- pročišćeni tekst i 137/15.) 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, 23. siječnja 2017. godine, donio
je

u

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl.iur., v. r.
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Na temelju članka 42. stavka 4.
Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine
Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14.pročišćeni tekst) i članka 6. Pravilnika o
dodjeli gradskih prostora na korištenje
udrugama
na
području
Grada
Đurđevca("Službene
novine
Grada
Đurđevca", broj 5/16.), gradonačelnik Grada
Đurđevca, 5. listopada 2016. godine, donio
je
R J E Š E NJ E
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva
za dodjelu gradskih prostora na
korištenje udrugama
I.
Osniva se Povjerenstvo za dodjelu

SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA

Broj 1

gradskih prostora na korištenje udrugama (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
U Povjerenstvo se imenuju:
1. Jadranka
Švaco,
pročelnica
Ureda
gradonačelnika,
za
predsjednika,
2. Martin Mahović, voditelj Odsjeka
za gospodarstvo, za člana,
3. Robert Bubalo, viši stručni
suradnik za pravne poslove, za
člana.
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siječnja 2017. godine, donio je
ZAKLJUČAK
o isplati naknade rodiljama s područja
Grada Đurđevca
I.
Proračunom Grada Đurđevca za
2017. godinu planirana su sredstva u svoti
od 150.000,00 kuna, za naknadu rodiljama s
područja Grada Đurđevca u 2017. godini.

II.

II.

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.

Odobrava se isplata jednokratne
naknade u svoti od 1.500,00 kuna po
djetetu, kao i dar u naravi – boca vina i med,
rodilji koja ima prijavljeno prebivalište na
području
Grada
Đurđevca,
a
čije
novorođeno dijete također ima prijavljeno
prebivalište na području Grada Đurđevca.

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

III.
Doznaka sredstava vršit će se po
zahtjevu za isplatu na temelju priloženog
rodnog lista djeteta, dokaza o prebivalištu
djeteta i majke te OIB-a i broja tekućeg ili
žiro računa roditelja.

u

KLASA: 007-01/16-01/52
URBROJ: 2137/03-01-01/03-16-2
Đurđevac, 5. listopada 2016.
GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl.iur., v. r.

IV.
Ovaj Zaključak objavit će se u
„Službenim novinama Grada Đurđevca“.
KLASA: 551-06/17-01/04
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-1
Đurđevac, 02. siječnja 2017.
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., 19/13.- pročišćeni tekst i 137/15.),
članka 42. stavka 4. Statuta Grada
Đurđevca
("Službene
novine
Grada
Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. –
pročišćeni tekst),
članka 9. Odluke o
socijalnoj skrbi Grada Đurđevca („Službene
novine Grada Đurđevca“, broj 5/16.) i točke
III. stavka 1. alineje 4. Plana javnih potreba
u socijalnoj skrbi na području Grada
Đurđevca za 2017. godinu („Službene
novine Grada Đurđevca“, broj 10/16.)
gradonačelnik Grada Đurđevca, dana 2.

13
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 20. siječnja
2017. 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
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I.
Daje se suglasnost Komunalnim
uslugama Đurđevac d.o.o. Đurđevac na
Cjenik skupljanja, odvoza i zbrinjavanja
otpada, Broj: I3-11/17 od 10. siječnja 2017.
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: 363-01/17-01/01
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-3
Đurđevac, 20. siječnja 2017.
GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl.iur., v. r.

CJENIK SKUPLJANJA, ODVOZA I ZBRINJAVANJA OTPADA U ĐURĐEVCU
1. CIJENA ZBRINJAVANJA OTPADA NA ODLAGALIŠTU PESKI
Vrsta otpada
Zemlja – humus
Građevinski otpad
(neselektirani)
Mulj koji zadovoljava
uvjete za odlag.
Komunalni otpad

Jedinica
mjere
tona

Cijena
bez PDVa
5,00
35,00

Naknade
bez PDV-a

PDV
13%

PDV 25%

Ukupno

10,50

1,25
8,75

6,25
54,24

90,00
180,00

75,00
150,00

tona
465,00
tona
tona

300,00
600,00

930,00

- naknada fondu za odlaganje građevinskog otpada će se naplaćivati naknadno kada se donese
Uredba
- naknada FZOEU za opterećenje okoliša naplaćuje se 12,00 kn/t za proizvodni otpad
2. GRAĐANI (na bazi tri odvoza za koje Grad sufinancira trošak zbrinjavanja)
Volumen posude
80 L samci i korisnici
socijalne pomoći
80 L
120 L

Učestalost
odvoza
3 odvoza
mjesečno
3 odvoza
mjesečno
3 odvoza
mjesečno

Cijena odvoza
bez PDV-a
8,40

Naknade bez
PDV-a
6,00

PDV
13%
1,09

Ukupno

16,80

12,00

2,18

30,98

29,96

12,00

3,89

45,85

15,49
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3. GRAĐANI (na bazi tri odvoza za koje Grad sufinancira trošak zbrinjavanja, četvrti odvoz po
punoj cijeni zbrinjavanja)
Volumen
posude

Učestalost
odvoza

80 L samci i
korisnici socijalne
pomoći

3+1 odvoz
mjesečno

80 L
120 L

Cijena za tri
odvoza sa
PDV-om i
naknadom

3+1 odvoz
mjesečno
3+1 odvoz
mjesečno

Zbrinjavanje
za dodatni
odvoz bez
PDV-a

PDV
13%

PDV
25%

Ukupno

15,49

5,16

1,29

21,94

30,98

10,32

2,58

43,88

45,85

15,42

3,86

65,13

4. PRAVNE OSOBE (Odvoz i zbrinjavanje u punom iznosu)
Volumen
posude
80 L
120 L
240 L
360 L
660 L
1100 L
1100 L

5000 L

7000 L

Učestalost
odvoza
4 odvoza
mjesečno
4 odvoza
mjesečno
4 odvoza
mjesečno
4 odvoza
mjesečno
4 odvoza
mjesečno
4 odvoza
mjesečno
min 1
odvoz
mjesečno
min 1
odvoz
mjesečno
min 1
odvoz
mjesečno

Cijena
odvoza
bez PDV-a
16,80

Cijena
zbrinjavanja

Naknada
bez PDV-a

17,16

5,15

2,18

4,29

45,58

29,96

25,74

7,72

3,89

6,44

73,75

59,92

51,48

15,44

7,79

12,87

147,50

89,88

77,22

23,17

11,68

19,31

221,26

118,80

141,57

42,47

15,44

35,39

353,67

198,00

233,48

70,04

25,74

58,37

585,63

PDV 13%

PDV 25%

Ukupno

150,00

19,50

169,50

300,00

39,00

339,00

330,00

42,90

372,90

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
5. FIZIČKE OSOBE KOJE STANUJU U STAMBENIM ZGRADAMA (na bazi tri odvoza za koje
Grad sufinancira zbrinjavanje)
Broj članova
1 član (80L)
2 člana (80L)
3 i više
(120L)

Učestalost
odvoza
3 odvoza
mjesečno
3 odvoza
mjesečno
3 odvoza
mjesečno

Cijena
odvoza bez
PDV-a
8,40

Naknade bez
PDV-a
6,00

1,09

15,49

16,80

12,00

2,18

30,98

29,96

12,00

3,89

45,85

PDV 13%

PDV 25%

Ukupno
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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
1 član (80L)
2 člana (80L)
3 i više
(120L)

Učestalost
odvoza

3 +1 odvoz
mjesečno
3 +1 odvoz
mjesečno
3 +1 odvoz
mjesečno

Cijena za tri
odvoza sa
PDV-om i
naknadom
15,49

Zbrinjavanje
za dodatni
odvoz bez
PDV-a
5,16

30,98
45,85

PDV 13%

PDV 25%

Ukupno

1,09

1,29

21,94

10,32

2,18

2,58

43,88

15,42

3,89

3,86

65,13

7. OSTALE USLUGE
Opis
Najam kontejnera za STAKLO,
PET, MET, PAPIR
Pražnjenje kontejnera zelenih
otoka te odvoz
IZRADA PRATEĆIH LISTOVA I
POTVRDA
SKLADIŠTENJE OTPADA
prema čl. 144. Zakona o
rudarstvu po t
usluga vaganja
Pranje kontejnera 660L – 10m3
kn/kom
Tretiranje kontejnera 660-7000L
sredstvom protiv neugodnih
mirisa
Tretiranje posuda 80-240L
sredstvom protiv neugodnih
mirisa

Cijena bez
PDV-a
66,00

Najam posude bez obzira na
volumen na period od 1 do 30
dana (dovoz, odvoz i pranje
uračunato u najam)*
Najam kontejnera – dnevni 5.000
sa odvozom i zbrinjavanjem

Naknade bez
PDV-a

PDV 25%

Ukupno

16,50

82,50

100,00

25,00

125,00

10,00

2,50

12,50

4,00

1,00

5,00

20,00

5,00

25,00

150,00

37,50

187,50

50,00

12,50

62,50

40,00

10,00

50,00

40,00

10,00

50,00

237,50

1.367,50

950,00

180,00

* Najam kontejnera/posude moguć je samo u kombinaciji sa odvozom i zbrinjavanjem
ODVOZ I ZBRINJAVANJE OTPADA IZ POSUDA U NAJMU, PO POZIVU
Volumen
posude

80 L
120 L
240 L
360 L
660 L
1100 L

Učestalost
odvoza

jedan odvoz
po pozivu
jedan odvoz
po pozivu
jedan odvoz
po pozivu
jedan odvoz
po pozivu
jedan odvoz
po pozivu
jedan odvoz
po pozivu

Cijena
pražnjenja
bez PDV-a

Zbrinjavanje
bez PDV-a

Naknade na
koje se ne
obračunava
PDV

PDV 13%

PDV 25%

Ukupno

20,00

4,80

1,44

2,60

1,20

30,04

20,00

7,20

2,16

2,60

1,80

33,76

20,00

14,40

4,32

2,60

3,60

44,92

20,00

21,60

6,48

2,60

5,40

56,08

20,00
20,00

39,60

11,88

2,60

9,90

83,98

66,00

19,80

2,60

16,50

124,90
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8. CJENIK TIPSKIH VREĆA ZA SMEĆE
Volumen vreće
30 L
60 L
90 L

Cijena bez PDV-a
8,00
16,00
24,00

PDV 25%

Ukupno
2,00
4,00
6,00

10,00
20,00
30,00

9. CJENIK ZA KORIŠTENJE VAGE
Opis
Uslužno vaganje za pravne i fizičke
osobe (po jednom vaganju)

Cijena bez PDV-a/kn

Cijena sa PDV-om/kn
20,00

25,00

10. CJENIK ZBRINJAVANJA OTPADA U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU
Prema članku 35. stavak 8. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13.) ZA OTPAD iz
drugih JLS ili koji nije nastao u kućanstvu snose se troškovi gospodarenja tim otpadom.
VRSTA OTPADA

TROŠKOVI
ZBRINJAVANJA 1t
NA RD

PDV 25%

UKUPNO

Glomazni otpad (i za kućanstva Grada Đurđevca
koja su predala više od 4m3/god)
459,20

114,80

574,00

36,00

9,00

45,00

182,40

45,60

228,00

8,00

2,00

10,00

Građevinski (i za kućanstva Grada Đurđevca koja su
predala više od 200 kg/6 mjeseci)
Biorazgradivi (i za kućanstva Grada Đurđevca koja
su predala više od 4m3/god)
Opasni i problematični otpad (i za kućanstva Grada
Đurđevca koja su predala više od 1kg/god) u kg

USLUGE
Prijevoz po pozivu kontejnera (660-7000L) do
reciklažnog dvorišta do 15 km u jednom smjeru
kn/kom od reciklažnog dvorišta do lokacije
narudžbe. Za udaljenosti veće od 15 km naplaćuje
se 5,00 kn/km)
Prijevoz po pozivu PRESS kontejnera do
reciklažnog dvorišta kn/kom
Prijevoz po pozivu otpada do reciklažnog dvorišta
vozilom do 3.500 kg najveće dopuštene mase –
(transporter, traktor (jedna tura))

CIJENA BEZ
PDV-a

PDV 25%

UKUPNO

150,00

37,50

187,50

200,00

50,00

250,00

100,00

25,00

125,00

180,00

45,00

225,00

Obrada nerazvrstanog ili nepravilno razvrstanog
otpada na reciklažnom dvorištu kn/m3

Cjenik za Grad Đurđevac primjenjuje se od 01.01.2017. godine temeljem prethodne suglasnosti
Gradonačelnika Grada Đurđevca od 20. siječnja 2017., KLASA: 363-01/17-01/01, URBROJ:
2137/03-01-01/03-17-3.
U cjeniku za Grad Đurđevac u iznos bez PDV-a uključene su naknade na koje se ne obračunava
PDV.
DIREKTOR
Zdravko Lenardić, ing. građ., v. r.
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