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Na temelju članka 47. i članka 101.
Zakona o lovstvu („Narodne novine“ broj
99/18.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca
("Službene novine Grada Đurđevca", broj
3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i
5/18. - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada
Đurđevca na 17. sjednici održanoj 21. siječnja
2019. donijelo je
ODLUKU
o donošenju Programa zaštite divljači za
Grad Đurđevac za gospodarsko
razdoblje od 1. travnja 2018. do
31. ožujka 2028. godine

III.
Ova Odluka stupa na snagu prvog
dana od dana objave u „Službenim novinama
Grada Đurđevca“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA
KLASA: 322-01/18-01/07
URBROJ: 2137/03-01-01/03-19-7
Đurđevac, 21. siječnja 2019.
PREDSJEDNIK
Željko Lacković, dipl.iur., v. r.

I.
Donosi se Program zaštite divljači za
Grad Đurđevac za gospodarsko razdoblje od 1.
travnja 2018. do 31. ožujka 2028. godine, na
koji je 5. studenoga 2018. izdana suglasnost
Ministarstva
poljoprivrede
Republike
Hrvatske (KLASA: UP/I-323-03/18-02/54,
URBROJ: 525-11/1028-18-4).
II.
Program zaštite divljači za Grad
Đurđevac za gospodarsko razdoblje od 1.
travnja 2018. do 31. ožujka 2028. godine
sastavni je dio ove Odluke te će se objaviti i na
internetskoj stranici Grada Đurđevca.
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Na temelju članka 57. stavka 3. Zakona
o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj
115/16. i 106/18.), članka 2. Pravilnika o
paušalnom
oporezivanju
djelatnosti
iznajmljivanja i organiziranja smještaja u
turizmu („Narodne novine“, broj 1/19.) i
članka 29. Statuta Grada Đurđevca („Službene
novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13.
5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. –
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada
Đurđevca na 17. sjednici održanoj 21. siječnja
2019., donijelo je
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ODLUKU
o visini paušalnog poreza za djelatnosti
iznajmljivanja i smještaja u turizmu na
području Grada Đurđevca
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I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove
Odluke utvrđuje se u iznosu od 150,00 kuna
po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu
i/ili kamp odmorištu te po smještajnoj jedinici
za robinzonski smještaj, za cijelo područje
Grada Đurđevca.

Odlukom o komunalnoj naknadi na
području Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu:
Odluka) određuju se:
- područja zona u Gradu Đurđevcu u
kojima se naplaćuje komunalna
naknada,
- koeficijent zone (Kz) za pojedine
zone u Gradu Đurđevcu u kojima se
naplaćuje komunalna naknada,
- koeficijent
namjene
(Kn)
za
nekretnine za koje se plaća
komunalna naknada,
- rok plaćanja komunalne naknade,
- nekretnine važne za Grad Đurđevac
koje se u potpunosti ili djelomično
oslobađaju od plaćanja komunalne
naknade,
- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u
pojedinim slučajevima odobrava
djelomično ili potpuno oslobađanje
od plaćanja komunalne naknade.

Članak 3.

Članak 2.

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

Komunalna naknada je prihod
proračuna Grada Đurđevca koji se koristi za
financiranje održavanja i građenja komunalne
infrastrukture, financiranje građenja i
održavanja objekata predškolskog, školskog,
zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih
građevina sportske i kulturne namjene te
poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada u
vlasništvu Grada Đurđevca, ako se time ne
dovodi u pitanje mogućnost održavanja i
građenja komunalne infrastrukture.

Članak 1.
Ovom Odlukom o visini paušalnog
poreza na djelatnosti iznajmljivanja i
smještaja u turizmu na području Grada
Đurđevca (u daljnjem tekstu: Odluka)
utvrđuje se visina paušalnog poreza po
krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili
kamp-odmorištu te po smještanoj jedinici u
objektu za robinzonski smještaj, koji se nalaze
na području Grada Đurđevca.
Članak 2.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA
KLASA: 021-05/19-01/01
URBROJ: 2137/03-01-01/03-19-1
Đurđevac, 21. siječnja 2019.
PREDSJEDNIK
Željko Lacković, dipl.iur., v. r.

3

Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona
o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“, broj 68/18. i 110/18. – Odluka
Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka
29. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine
Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. –
pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. - pročišćeni
tekst), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 17.
sjednici održanoj 21. siječnja 2019. donijelo je
ODLUKU
O KOMUNALNOJ NAKNADI NA PODRUČJU
GRADA ĐURĐEVCA

Članak 3.
Komunalna naknada plaća se za:
1. stambeni prostor
2. garažni prostor
3. poslovni prostor
4. građevinsko zemljište koje služi
obavljanju poslovne djelatnosti
5. neizgrađeno
građevinsko
zemljište.
Komunalna naknada plaća se za
nekretnine iz stavka 1. ovog članka koje se
nalaze na području na kojem se najmanje
obavljaju komunalne djelatnosti održavanja
nerazvrstanih cesta i održavanja javne
rasvjete te koje je opremljeno najmanje
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pristupnom
cestom,
niskonaponskom
električnom mrežom i vodom prema mjesnim
prilikama te čine sastavni dio infrastrukture
Grada Đurđevca.
Građevinskim zemljištem koje služi
obavljanju poslovne djelatnosti smatra se
zemljište koje se nalazi unutar ili izvan granica
građevinskog područja, a na kojemu se obavlja
poslovna djelatnost.
Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar
granica građevinskog područja na kojemu se u
skladu s propisima kojima se uređuje
prostorno uređenje i gradnja mogu graditi
zgrade stambene ili poslovne namjene, a na
kojemu nije izgrađena zgrada ili na kojemu
postoji privremena građevina za čiju izgradnju
nije potrebna građevinska dozvola.
Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalazi
ruševina zgrade.
Članak 4.
Komunalnu naknadu plaća vlasnik,
odnosno korisnik nekretnine iz članka 3. ove
Odluke.
Korisnik nekretnine iz stavka 1.
ovoga članka plaća komunalnu naknadu ako:
- je na njega obveza plaćanja te
naknade prenesena pisanim ugovorom,
- nekretninu koristi bez pravne
osnove ili
- se ne može utvrditi vlasnik.
Vlasnik nekretnine solidarno jamči za
plaćanje komunalne naknade ako je obveza
plaćanja te naknade prenesena na korisnika
nekretnine pisanim ugovorom.
Članak 5.
Obveza plaćanja komunalne naknade
nastaje:

- danom izvršnosti uporabne dozvole,
odnosno
danom
početka
korištenja
nekretnine koja se koristi bez uporabne
dozvole,
- danom sklapanja ugovora kojim se
stječe vlasništvo ili pravo korištenja
nekretnine,
- danom pravomoćnosti odluke tijela
javne vlasti kojim se stječe vlasništvo
nekretnine,
danom
početka
korištenja
nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.

Stranica 3

Vlasnik, odnosno korisnik nekretnine
(u daljnjem tekstu: obveznik) plaćanja
komunalne naknade dužan je u roku od 15
dana od dana nastanka obveze plaćanja
komunalne
nakade,
promjene
osobe
obveznika ili promjene drugih podataka bitnih
za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne
naknade (promjena obračunske površine
nekretnine ili promjena namjene nekretnine),
prijaviti Upravnom odjelu za prostorno
planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti
Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Upravni
odjel), nastanak te obveze, odnosno promjenu
tih podataka.
Ako obveznik plaćanja komunalne
naknade ne prijavi obvezu plaćanja
komunalne naknade, promjenu osobe
obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih
za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne
naknade u propisanom roku, dužan je platiti
komunalnu naknadu od dana nastanka
obveze.
II. PODRUČJA ZONA U GRADU
Članak 6.
U Gradu Đurđevcu utvrđuju se dvije
zone za plaćanje komunalne naknade prema
popisu naselja i ulica u prilogu pod nazivom
„Područje zona za obračun komunalne
naknade“ koji čini sastavni dio ove Odluke.
III. KOEFICIJENT ZONE (Kz)
Članak 7.
Utvrđuje se koeficijent zone (Kz) u
Gradu Đurđevcu kako slijedi:
- za I. zonu koeficijent
1,00
- za II. zonu koeficijent
0,80.
IV. KOEFICIJENT NAMJENE (Kn)
Članak 8.
Koeficijent namjene (Kn) iznosi za:
- stambeni prostor
1,00
- stambeni i poslovni prostor koji
koriste neprofitne udruge građana 1,00
- garažni prostor
1,00
- neizgrađeno građevno zemljište
0,05.

Broj 1

SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA

Članak 9.
Kada obveznik u poslovnom prostoru
obavlja više djelatnosti razvrstava se prema
djelatnosti kojom se pretežno bavi u
predmetnom poslovnom prostoru.
Djelatnost
kojom
se
obveznik
pretežno bavi je djelatnost kojom ostvaruje
veći dohodak u predmetnom poslovnom
prostoru.
Članak 10.
Koeficijent namjene (Kn) za poslovni
prostor koji služi za proizvodne djelatnosti:
1. - proizvodnja ugljena,
- prerada ugljena,
- proizvodnja nafte i plina,
- proizvodnja naftnih derivata,
- proizvodnja željezne rude,
- crna metalurgija,
- proizvodnja ruda obojenih metala,
- proizvodnja obojenih metala,
- prerada obojenih metala,
- proizvodnja nemetalnih minerala,
- prerada nemetalnih minerala,
- prerada kemijskih proizvoda,
Kn= 5,00
2. - proizvodnja kamena, šljunka i pijeska,
- proizvodnja građevnog materijala,
- šumarstvo,
- visokogradnja,
- niskogradnja i hidrogradnja
Kn= 4,50
3. - proizvodnja rezane građe i ploča,
- proizvodnja kože i krzna,
- metaloprerađivačka djelatnost,
- strojogradnja,
- proizvodnja prometnih sredstava,
- proizvodnja i prerada duhana,
- proizvodnja pića,
- proizvodnja i prerada papira,
- proizvodnja finalnih proizvoda od drveta,
- proizvodnja električnih strojeva i aparata,
- proizvodnja stočne hrane,
- instalacijski i završni radovi u građevinarstvu,
- proizvodnja prehrambenih proizvoda,
- proizvodnja tekstilnih prediva i tkanina,
- proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda,
- proizvodnja kožne obuće i galanterije,
- poljoprivredna proizvodnja,
- grafička proizvodnja,
- ribarstvo,
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- male tvrtke do 10 zaposlenih,
- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
izvan poslovnih zona- za sve građevine koje
služe djelatnostima za koje nije propisano
oslobođenje ili za određen drugačiji
koeficijent
Kn= 3,00.
Članak 11.
Koeficijent namjene za poslovni
prostor koji služi za obavljanje neproizvodnih
djelatnosti:
1. - opskrba i distribucija električnom
energijom
i
klimatizacija,
- vanjska trgovina,
- bankarstvo,
- osiguranje imovine i osoba,
- prometne usluge,
- željeznički promet,
- igre na sreću
- telekomunikacije
- distribucija, trgovina i promet naftnim i
plinskim derivatima
- trgovina na veliko i malo
Kn= 10,00
2. - pretovarne usluge,
- cestovni promet,
- ugostiteljstvo(ugostiteljske usluge
smještaja, prehrane i ostale ugostiteljske
usluge),
- vodoprivreda,
- cjevovodni prijevoz,
- poštanske usluge
Kn= 7,00
3. - sakupljanje i prerada industrijskih
otpadaka.
- uređivanje naselja i prostora,
- projektiranje i srodne tehničke usluge,
- komunalne djelatnosti,
- stambena djelatnost,
Kn= 6,00
4. - turističko posredovanje,
- obrtničke usluge,
- male tvrtke do 10 zaposlenih,
- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
izvan poslovnih zona- za sve građevine koje
služe djelatnostima za koje nije propisano
oslobođenje ili za određen drugačiji
koeficijent
Kn= 3,00.
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Članak 12.

Članak 16.

Koeficijent namjene iznosi 3,00 za
obavljanje svih ostalih proizvodnih i
neproizvodnih
djelatnosti
koje
nisu
obuhvaćene člankom 10. i 11. ove Odluke.

Korisnici
zajamčene
minimalne
naknade oslobađaju se obveza plaćanja
komunalne naknade za stambeni prostor
površine do najviše 60 m2, na osnovu
vjerodostojne isprave o ostvarivanju prava
izdane od Centra za socijalnu skrb Đurđevac.
Vlasnici ili korisnici stambenih
objekata kojima je to jedina nekretnina za
stanovanje, mogu Upravnom odjelu podnijeti
zahtjev za otpis potraživanja za komunalnu
naknadu za površinu do 60 m2 za prethodnu
godinu, najkasnije do 31. siječnja naredne
godine, uz dokaz da im u prethodnoj godini
ukupni prihod svih ukućana
po članu
domaćinstva nije prelazio 1.200,00 kuna
mjesečno.
Površina od 60 m2 iz stavka 1. i 2.
ovog članka uvećava se za dodatnih 20 m2
prostora za četvrtog i svakog narednog člana
kućanstva.
Srednje i velike pravne osobe
sukladno Zakonu o računovodstvu, mogu
tražiti oslobođenje obveze plaćanja dijela
komunalne naknade koji prelazi 1% ukupnog
godišnjeg prihoda te pravne osobe iz
prethodne godine, ukoliko imaju negativno
iskazan podatak zarade prije amortizacije,
kamata i poreza na dobit (EBITDA).
Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu i
obavezno sadrži pregled primitaka, podatak o
ukupnom broju zaposlenih i broju zaposlenih
s područja Grada Đurđevca, potvrdu o visini
plaćenog poreza na dobit i poreza na dohodak
u korist Grada Đurđevca, sve za prethodno
trogodišnje razdoblje.
Za hotele visina godišnje komunalne
naknade ne može biti veća od 1,5% ukupnog
godišnjeg prihoda iz prethodne godine,
ostvarenog u hotelima koji se nalaze na
području Grada Đurđevca.

Članak 13.
Za građevinsko zemljište koje služi u
svrhu
obavljanja
poslovne
djelatnosti
koeficijent namjene iznosi 10% koeficijenta
namjene određenog za pojedini poslovni
prostor.
Za poslovni se prostor i građevno
zemljište koje služi u svrhu obavljanja
poslovne djelatnosti, u slučaju kad se poslovna
djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u
kalendarskoj godini, koeficijent namjene
umanjuje se 50%, ali ne može biti manji od
koeficijenta namjene za stambeni prostor,
odnosno neizgrađeno građevinsko zemljište.
V.
ROKOVI
NAKNADE

PLAĆANJA

KOMUNALNE

Članak 14.
Komunalna
naknada
plaća
se
mjesečno do 20.-og u mjesecu za tekući
mjesec.
VI.
OSLOBAĐANJE
KOMUNALNE NAKNADE

OD

PLAĆANJA

Članak 15.
Od obveze plaćanja komunalne
naknade oslobađaju se u potpunosti
nekretnine koje koriste:
1. Grad Đurđevac u svim slučajevima u
kojima bi kao vlasnik ili korisnik
zgrada i građevinskog zemljišta bio
neposredan
obveznik
plaćanja
komunalne naknade,
2. javne ustanove kojima je Grad
Đurđevac osnivač u 100% udjelu, pod
uvjetom da te nekretnine njihovi
korisnici ne daju u najam, podnajam,
zakup, podzakup ili na privremeno
korištenje.

Članak 17.
Vlasnici
nekretnina
koji
sami
financiraju asfaltiranje kolnih prilaza na javnoj
površini, prema prethodnom odobrenju
Upravnog odjela oslobađaju se plaćanja
komunalne naknade na određeno vremensko
razdoblje ovisno o visini cijene uređenja
kolnog prilaza, a sukladno mjesečnoj obvezi.
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Članak 18.

Članak 21.

Grad Đurđevac će na prijedlog
vlasnika nekretnina koji su spremni
sufinancirati izgradnju javne infrastrukture
(asfaltiranje i opremanje nerazvrstanih cesta,
uređivanje kolnih prilaza i pješačkih staza i
dr.) u visini od 50% vrijednosti investicije,
staviti izvođenje ovakvih radova u prioritet, a
na osnovu pozitivnog mišljenja nadležnog
odbora Gradskog vijeća, donesenog na osnovu
obrazloženog prijedloga Upravnog odjela.
Financijski iznos s kojim sudjeluju
vlasnici nekretnina u realizaciji projekta
ulaganja u javnu infrastrukturu smatra se
izvršenjem obveze plaćanja komunalne
naknade, naknade za uređenje voda kao i
ostalih gradskih prihoda koji terete vlasnike
nekretnina za buduće razdoblje, ovisno o
iznosu sufinanciranja i visini mjesečne obveze,
o čemu će nadležni upravni odjel izdati
rješenje o oslobođenju plaćanja.

Oslobađaju se od plaćanja komunalne
naknade
Obiteljska
poljoprivredna
gospodarstva i obrti kojima građevine služe za
obavljanje
poljoprivredne
djelatnosti
(proizvodnja hrane i uzgoj svih vrsta
životinja).

Članak 19.

Komunalna naknada obračunava se po
četvornome metru (m2) površine nekretnine
za koju se utvrđuje obveza plaćanja
komunalne naknade, i to za:
- stambeni, poslovni i garažni prostor po
jedinici korisne površine koja se
utvrđuje na način propisan Uredbom o
uvjetima i mjerilima za utvrđivanje
zaštićene najamnine,
- građevinsko
zemljište
koje
služi
obavljanju poslovne djelatnosti i
neizgrađeno građevinsko zemljište po
jedinici stvarne površine.
Iznos
komunalne
naknade
po
četvornome metru (m2) površine
nekretnine utvrđuje se
množenjem
koeficijenta
zone
(Kz),
koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda
komunalne naknade (B).
Gradsko vijeće Grada Đurđevca do
kraja studenoga tekuće godine donosi odluku
kojom određuje vrijednost boda komunalne
naknade (B) koja se primjenjuje od 1. siječnja
iduće godine.
Ako Gradsko vijeće Grada Đurđevca ne
odredi vrijednost boda komunalne naknade
do kraja studenog tekuće godine, za obračun
komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj
godini, vrijednost boda se ne mijenja.

U slučaju ukidanja komunalne
naknade i uvođenja poreza na nekretnine,
sufinanciranje građana iz članaka 17. i 18. ove
Odluke bit će priznato kao buduće davanje
poreza na nekretnine, a obračun će se izvršiti
prema preostalom iznosu sufinanciranja
izgradnje javne komunalne infrastrukture.
Prilikom
uvođenja
poreza
na
nekretnine, izdat će se nova rješenja o
oslobađanju sukladno preostalom iznosu
sufinanciranja.
Članak 20.
Oslobađaju se plaćanja komunalne
naknade poduzetnici, za novoizgrađene
građevine
namijenjene
proizvodnim
djelatnostima u poslovnim zonama A i B i to
100 % za prve tri (3) godine, 50% za naredne
dvije (2) godine, a narednih pet godina,
sukladno postotku izgrađenosti građevinske
parcele.
Za
novoizgrađene
građevine
namijenjene neproizvodnim djelatnostima u
poslovnim zonama A i B te novoizgrađene
građevine za sve djelatnosti izvan poslovnih
zona A i B, poduzetnici se oslobađaju plaćanja
komunalne naknade i to prve godine u 100 %
iznosu, a druge godine u 50% iznosu.

Članak 22.
Rješenje o oslobađanju iz članka 15.,
16. 17., 18., 20. i 21. ove Odluke donosi
Upravni odjel za razdoblje od prvog dana
narednog mjeseca od dana kada je podnijet
zahtjev za oslobađanje.
VII. VISINA
NAKNADE

I

OBRAČUN

KOMUNALNE

Članak 23.
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Članak 24.
Rješenje o komunalnoj naknadi donosi
Upravni odjel.
Rješenje o komunalnoj naknadi donosi
Upravni odjel za kalendarsku godinu do 31.
ožujka tekuće godine, ako se na osnovi Odluke
Gradskog vijeća mijenja vrijednost boda
komunalne naknade (B) ili drugi podatak
bitan za njezin izračun u odnosu na prethodnu
godinu te u slučaju promjene drugih podataka
bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja
komunalne naknade.
Članak 25.
Rješenjem o komunalnoj naknadi
utvrđuje se:
- iznos komunalne naknade po četvornom
metru (m2) nekretnine,
- obračunska površina nekretnine,
- godišnji iznos komunalne naknade,
- mjesečni iznos komunalne naknade i
- rok za plaćanje mjesečnog iznosa
komunalne naknade.
Rješenje o komunalnoj naknadi donosi
se i ovršava u postupku i na način propisan
zakonom kojim se uređuje opći odnos između
poreznih obveznika i poreznih tijela koja
primjenjuju propise o porezima i drugim
javnim davanjima, ako Zakonom
o
komunalnom gospodarstvu nije propisano
drugačije.
Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i
rješenja o njegovoj ovrsi te rješenja o obustavi
postupka, može se izjaviti žalba o kojoj
odlučuje upravno tijelo županije nadležno za
poslove komunalnog gospodarstva.
VII. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 26.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi
(„Službene novine Grada Đurđevca“, broj
10/14., 2/15., 4/16., 9/16., 9/17. i 5/18. –
pročišćeni tekst.).
Članak 27.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenim novinama
Grada Đurđevca“.
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GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA
KLASA: 363-01/19-01/12
URBROJ: 2137/03-01-01/03-19-1
Đurđevac, 21. siječnja 2019.
PREDSJEDNIK
Željko Lacković, dipl.iur., v. r.
PODRUČJE ZONA ZA OBRAČUN
KOMUNALNE NAKNADE
I.

ZONA
U Đurđevcu:
1.
Trg svetog Jurja
2.
Ulica Stjepana Radića
3.
Malinov trg
4.
Ulica Đure Basaričeka
5.
Vinogradska ulica
6.
Ulica Ivana Đuriševića
7.
Ulica kralja Tomislava
8.
Ulica Antuna Radića
9.
Grkinska ulica
10. Ulica bana Jelačića
11. Ulica Tina Ujevića
12. Starogradska ulica
13. Ulica Ljudevita Gaja
14. Ulica Vladimira Nazora
15. Ulica Dr. Ivana Kranjčeva
16. Ulica Ivana Mažuranića
17. Ulica Ivana Gorana Kovačića
18. Ulica Ruđera Boškovića
19. Trg hrvatske mladosti
20. Ciglenska ulica
21. Vinogradska ulica
22. Škurdijeva ulica
23. Ulica 1. svibnja
24. Bregovita ulica
25. Kolodvorska ulica
26. Ulica Donji Brvci
27. Ulica Antuna Gustava Matoša
28. Ulica Grgura Karlovačana
29. Bjelovarska ulica
30. Ulica mladosti
31. Ulica Andrije Hebranga
32. Ulica Kudrinke
33. Ulica Ivana Gundulića
34. Ulica Šandora Brauna
35. Ulica Peščenica
36. Ulica kralja Zvonimira
37. Ulica Mihovila Pavleka Miškine
38. Ulica Eugena Kumičića
39. Ulica Petra Zrinskog
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
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Radnička cesta
Ulica Augusta Šenoe
Ulica Matije Gupca
Istarska ulica
Severovačka ulica
Međašna ulica
Ulica Pavla Radića
Ulica Miroslava Krleže
Tratinska ulica
Ulica kralja Petra Krešimira
Ulica Ferde Rusana
Ulica Mare Matočec
Ulica kneza Branimira
Ulica Petra Preradovića
Naselje Stiska

Nekretnine u k.o. Đurđevac I.
katastarskih oznaka:
kčbr. 1363/1, 1418/2, 1414, 1418/6, 1418/1,
3044, 1418/6 i 1418/7.
Nekretnine u k.o. Đurđevac II.
katastarskih oznaka:
kčbr. 5297/9, 5297/10, 5297/8, 5297/2,
5297/5,
5297/11, 5297/12, 5297/13, 5297/14,
5297/1,
5297/6, 5297/7, 2571/18, 2848/3,
2845/1,
2853/9, 2850/13, 2573/5, 2570/13,
2970,
2962, 2955, 2956, 2957, 2958, 2805/3,
2805/2, 2805/1, 2801, 2802,0 2803,
2804, 2806, 2808, 2969/1, 2969/2,
2969/3
Nekretnine
u
k.o.
Čepelovac
katastarskih oznaka:
kčbr. 1083/1, 1083/2, 1084/3, 1085/1,
1086/1, 1086/2, 1088/20, 1088/19,
1087/4,
1087/6, 1087/3, 1087/2, 1087/8,
1087/7, 1087/10, 1087/11, 1087/12,
1096/1,
1096/2, 1096/3, 1094/3
Nekretnine u k.o. Suha Katalena
katastarskih oznaka:
kčbr. 1967/92, 1967/9, 1967/133, 1967/116
Nekretnine
u
k.o.
Severovci
katastarskih oznaka:
kčbr. 817/1, 817/2, 819/1, 819/2 i 819/3 i
1222/2.
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Nekretnine u k.o.
katastarskih oznaka:
kčbr. 122/5, 286/26 i 201/3.

Sveta

Ana

II. ZONA
Naselja:
1. Sveta Ana
2. Mičetinac
3. Čepelovac
4. Budrovac
5. Sirova Katalena
6. Suha Katalena
7. Severovci
8. Grkine

4

Na temelju članka 26. stavka 1., članka
31. stavka 1., članka 34. stavka 1., članka 44.
stavka 2. i članka 48. stavka 1. Zakona o
komunalnom
gospodarstvu
(„Narodne
novine“ broj 68/18. i 110/18. – Odluka
Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka
29. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine
Grada Đurđevca“ broj 3/09, 1/13, 5/14 –
pročišćeni tekst, 1/18 i 5/18 - pročišćeni
tekst), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 17.
sjednici održanoj 21. siječnja 2019. godine,
donijelo je
ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području
Grada Đurđevca
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o komunalnim djelatnostima
na području Grada Đurđevca (u daljnjem
tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne
djelatnosti koje se obavljaju na području
Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Grad) te
način obavljanja tih djelatnosti.
Članak 2.
Na području Grada obavljaju se sljedeće
zakonom propisane komunalne djelatnosti:
a) komunalne djelatnosti kojima se
osigurava održavanje komunalne
infrastrukture:
1. održavanje nerazvrstanih cesta,
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2. održavanje javnih površina na
kojima nije dopušten promet
motornim vozilima,
3. održavanje građevina javne
odvodnje oborinskih voda,
4. održavanje
javnih
zelenih
površina,
5. održavanje građevina, uređaja i
predmeta javne namjene,
6. održavanje groblja,
7. održavanje
čistoće
javnih
površina,
8. održavanje javne rasvjete,
b) uslužne komunalne djelatnosti :
1. usluge parkiranja na uređenim
javnim površinama,
2. usluge javnih tržnica na malo,
3. usluge ukopa pokojnika
4. obavljanje dimnjačarskih poslova.
Sadržaj komunalnih djelatnosti iz
stavka 1. ovog članka propisan je Zakonom o
komunalnom gospodarstvu (u daljnjem
tekstu: Zakon).
Članak 3.
Kao komunalne djelatnosti od značaja
za Grad određuju se i sljedeće djelatnosti:
1. organiziranje poslova hvatanja,
čuvanja i uklanjanja uginulih pasa i drugih
životinja lutalica,
2. higijeničarska služba,
3. dezinsekcija i deratizacija javnih
površina, stambenih i poslovnih prostora,
Pod organiziranjem poslova hvatanja,
čuvanja i uklanjanja uginulih pasa i drugih
životinja lutalica, podrazumijeva se skupljanje
i hvatanje pasa i drugih životinja lutalica, te
uklanjanje uginulih životinja s javnih površina.
Pod
higijeničarskom
službom
podrazumijeva se zbrinjavanje otpada
animalnog porijekla (uklanjanje lešina,
konfiskata
i
životinjskih
proizvoda
namijenjenih utilizaciji i neškodljivom
uklanjanju).
Pod provođenjem mjera dezinsekcije i
deratizacije javnih površina, stambenih i
poslovnih prostora, podrazumijeva se
provođenje mjera iz djelokruga tih djelatnosti
prema posebnim propisima.
II. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH
DJELATNOSTI
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Članak 4.
Na području Grada komunalne
djelatnosti obavljaju:
1. trgovačko društvo Komunalne
usluge Đurđevac d.o.o.,
2. pravne ili fizičke osobe na temelju
ugovora o koncesiji,
3. pravne ili fizičke osobe na temelju
pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih
poslova.
1. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
Članak 5.
Trgovačkom
društvu Komunalne
usluge Đurđevac d.o.o. povjerava se obavljanje
sljedećih komunalnih djelatnosti:
1. održavanje nerazvrstanih cesta,
2. održavanje javnih površina na kojima
nije dopušten promet motornim
vozilima,
3. održavanje građevina javne odvodnje
oborinskih voda,
4. održavanje javnih zelenih površina,
5. održavanje
građevina,
uređaja
i
predmeta javne namjene,
6. održavanje groblja,
7. održavanje čistoće javnih površina,
8. održavanje javne rasvjete,
9. usluge javnih tržnica na malo,
10. usluge ukopa pokojnika,
11. obavljanje dimnjačarskih poslova.
Članak 6.
Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
upravljaju svim građevinama za gospodarenje
otpadom na području Grada.
Članak 7.
Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
obavljaju komunalne djelatnosti na temelju
ove Odluke, posebnih propisa važećih za
obavljanje pojedine komunalne djelatnosti, te
ostalih akata usvojenih od nadležnih tijela.
Komunalne djelatnosti iz članka 5.
stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8. i 9. ove
Odluke, Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
Đurđevac obavljaju na temelju ugovora ili
sporazuma koje zaključuju s gradonačelnikom
Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu:
gradonačelnik).
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Navedeni ugovori i sporazumi
zaključuju se na temelju godišnjih Programa
održavanja i troškovnika za predmetne
poslove.
2. Povjeravanje komunalnih poslova na
temelju ugovora o koncesiji
Članak 8.
Komunalna djelatnost koja se obavlja
na temelju koncesije u Gradu je:
1. usluga parkiranja na uređenim javnim
površinama.
godina.

Koncesija se dodjeljuje na rok od pet

Postupak davanja koncesije provodi
se sukladno Zakonu i propisima kojima se
uređuju koncesije.
3. Povjeravanje komunalnih poslova pravnim i
fizičkim osobama na temelju pisanog ugovora
Članak 9.
Pravne i fizičke osobe iz članka 4.
stavka 1. točke 3. ove Odluke, na temelju
pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih
poslova obavljaju sljedeće djelatnosti:
1. organiziranje poslova hvatanja,
čuvanja i uklanjanja uginulih pasa i drugih
životinja lutalica,
2. higijeničarska služba,
3. dezinsekcija i deratizacija javnih
površina, stambenih i poslovnih prostora.
Članak 10.
Ugovor o povjeravanju komunalnih
poslova iz članka 9. ove Odluke sklapa se na
rok od dvije godine.
Ugovor o povjeravanju obavljanja
komunalne djelatnosti u ime Grada sklapa
gradonačelnik.
Članak 11.
Postupak odabira osobe s kojom se
sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja
komunalne djelatnosti te sklapanje, provedba
i izmjene tog ugovora provode se prema
propisima o javnoj nabavi.
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III. VRŠENJE JAVNIH OVLASTI
Članak 12.
Trgovačkom društvu Komunalne
usluge Đurđevac d.o.o. povjerava se vršenje
javnih ovlasti u obavljanju djelatnosti usluge
održavanja groblja i ukopa pokojnika radi
uređenja groblja i dodjele grobnih mjesta te
rješavanja u pojedinačnim upravnim stvarima
o pravima, obvezama i odgovornostima
pravnih i fizičkih osoba u vezi s tim.
O žalbama na upravne akte iz stavka 1.
ovoga članka, rješava upravno tijelo Grada
nadležno
za
poslove
komunalnog
gospodarstva.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Ugovori o obavljanju komunalnih
djelatnosti i ugovori o koncesiji za obavljanje
komunalnih djelatnosti zaključeni prije
stupanja na snagu ove Odluke, ostaju na snazi
do isteka roka na koji su zaključeni ili do
raskida istih.
Članak 14.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o komunalnim
djelatnostima na području Grada Đurđevca
(„Službene novine Grada Đurđevca“ br. 1/13.,
4/14. i 5/16.) i Odluka o komunalnim
djelatnostima koje se mogu obavljati na
temelju koncesije na području Grada
Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“,
broj 3/13.) .
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenim novinama
Grada Đurđevca“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA
KLASA: 363-01/19-01/13
URBROJ: 2137/03-01-01/03-19-1
Đurđevac, 21. siječnja 2019.
PREDSJEDNIK
Željko Lacković, dipl.iur., v. r.
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Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona
o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10.) i
članka 29. Statuta Grada Đurđevca („Službene
novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13.,
5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18.pročišćeni tekst), na prijedlog gradonačelnika,
Gradsko vijeće Grada Đurđevca, na 17. sjednici
održanoj 21. siječnja 2019., donijelo je
ODLUKU
o dopunama Odluke o koeficijentima za
obračun plaće službenika i namještenika u
upravnim tijelima Grada Đurđevca

KLASA: 120-01/13-01/03
URBROJ: 2137/03-01-01/03-19-8
Đurđevac, 21. siječnja 2019.
PREDSJEDNIK
Željko Lacković, dipl.iur., v. r.
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Na temelju članka 29. Statuta Grada
Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca",
broj 3/09., 1/13., 5/14. - pročišćeni tekst,
1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst), Gradsko
vijeće Grada Đurđevca na 17. sjednici
održanoj 21. siječnja 2019., donijelo je

Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun
plaće službenika i namještenika u upravnim
tijelima Grada Đurđevca („Službene novine
Grada Đurđevca“, broj 5/13., 3/15., 7/15.,
2/16., 10/16., 9/17. i 2/18.) u članku 2. u
tablici, iza radnog mjesta „- viši stručni
suradnik za pravne poslove i društvene
djelatnosti“ dodaje se novo radno mjesto s
klasifikacijskim rangom i koeficijentom kako
slijedi:
- viši stručni
suradnik za razvojne
projekte

PLAN RADA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA ĐURĐEVCA ZA 2019. GODINU
I.
Planom rada Gradskog vijeća Grada
Đurđevca za 2019. godinu (u daljnjem tekstu:
Plan rada) obuhvaćeni su akti iz nadležnosti
Gradskog vijeća koje će Gradsko vijeće
razmatrati i donositi u 2019. godini, nositelji
izrade, predlagatelji te rokovi donošenja,
pobliže navedeni u točki II.
II.

6.

-

2,40

Članak 2.
U tablici iza radnog mjesta „-viši referent
– komunalni i prometni redar“ dodaje se novo
radno mjesto s klasifikacijskim rangom i
koeficijentom kako slijedi:
- viši referent za
projekte

Stranica 11

9.

-

2,30

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

1.

Odluka o donošenju Programa zaštite
divljači za Grad Đurđevac za gospodarsko razdoblje od 1. travnja 2018.
do 31. ožujka 2028. godine.

Odluka se donosi na temelju članka 47. i
članka 101. Zakona o lovstvu („Narodne
novine“, broj 99/18.).
Nositelj izrade: Ured gradonačelnika
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: I. tromjesečje 2019.
2. Odluka o visini paušalnog iznosa za
djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u
turizmu na području Grada Đurđevca.
Odluka se donosi na temelju članka 57. stavka
3. Zakona o porezu na dohodak („Narodne
novine“, broj 115/16. i 106/18.)
Nositelj izrade: Ured gradonačelnika
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: I. tromjesečje 2019.
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3. Odluka o komunalnoj naknadi na
području Grada Đurđevca.
Odluka se donosi na temelju članka 95.
Zakona
o
komunalnom
gospodarstvu
(„Narodne novine“, broj 68/18. i 110/18.)
Nositelj izrade:
Ured gradonačelnika i
Upravni odjel za prostorno planiranje,
uređenje i komunalne djelatnosti.
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: I. tromjesečje 2019.
4. Odluka o komunalnim djelatnostima na
području Grada Đurđevca.
Odluka se donosi na temelju članka 26. stavka
1., članka 31. stavka 1., članka 34. stavka 1.,
članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 1.
Zakona
o
komunalnom
gospodarstvu
(„Narodne novine“, broj 68/18. i 110/18.)
Nositelj izrade:
Ured gradonačelnika i
Upravni odjel za prostorno planiranje,
uređenje i komunalne djelatnosti.
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: I. tromjesečje 2019.
5. Odluka o dopuni Odluke o
koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u upravnim
tijelima Grada Đurđevca.
Odluka se donosi na temelju članka 10. stavka
1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,
broj 28/10.)
Nositelj izrade: Ured gradonačelnika
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: I. tromjesečje 2019.
6. Plan zaštite od požara.
Plan zaštite od požara donosi na temelju
članka 13. Zakona o zaštiti od požara
(„Narodne novine“, broj 92/10. i 89/11..).
Nositelj izrade: Ured gradonačelnika
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: I. tromjesečje 2019.
7. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada
Đurđevca za 2019. godinu.
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Odluka se donosi na temelju članka 8. i 29.
Statuta Grada Đurđevca („Službene novine
Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13., 5/14. –
pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – 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 2019.

javnih

8. Odluka o raspoređivanju sredstava za
financiranje političkih stranaka i
članova Gradskog vijeća Grada
Đurđevca izabranih s liste grupe birača
iz Proračuna Grada Đurđevca za 2019.
godinu.
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, 2/14. – Odluka USRH, 96/16. i 70/17.).
Nositelj izrade: Ured gradonačelnika
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: I. tromjesečje 2019.
9. Razmatranje Izvješća o radu
gradonačelnika Grada Đurđevca za
razdoblje od 01.07.2018. do
31.12.2018. 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, 137/15. i 123/17.) i članka
44. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine
Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni
tekst)
Nositelj izrade: Upravni odjeli Grada Đurđevca
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: I. tromjesečje 2019.
10. Odluka o komunalnom redu.
Odluka se donosi na temelju članka 104.
Zakona
o
komunalnom
gospodarstvu
(„Narodne novine“, broj 68/18.)
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Nositelj izrade:
Ured gradonačelnika i
Upravni odjel za prostorno planiranje,
uređenje i komunalne djelatnosti.
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: I. tromjesečje 2019.
11. Razmatranje Izvješća o stanju
sigurnosti na području Grada
Đurđevca za 2018. godinu
Nositelj izrade i predlagatelj: Policijska uprava
Koprivničko-križevačka
Rok: I. tromjesečje 2019.
12. Razmatranje Izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada
Đurđevca za 2018. godinu
Izvješće se podnosi na temelju članka 74.
Zakona
o
komunalnom
gospodarstvu
(„Narodne novine“, broj 68/18.)
Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno
planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: I. tromjesečje 2019.
13. Razmatranje Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području
Grada Đurđevca za 2018. godinu
Izvješće se podnosi na temelju članka 71.
Zakona
o
komunalnom
gospodarstvu
(„Narodne novine“, broj 68/18.)
Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno
planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: I. tromjesečje 2019.
14. Analiza stanja Sustava civilne zaštite
na području Grada Đurđevca za 2018.
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 2019.
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15. Plan razvoja sustava civilne zaštite na
području Grada Đurđevca za 2019.
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 2019.
16. Godišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Grada Đurđevca za
razdoblje od 01. siječnja do 31.
prosinca 2018. godine
Godišnji izvještaj donosi se na temelju članka
110. 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: II. tromjesečje 2019.
17. Razmatranje Izvješća o radu i
Godišnjeg izvještaja o izvršenju
financijskog plana za 2018. godinu:
- 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: II. tromjesečje 2019.
18. Razmatranje Izvješća o radu i
Financijskog izvješća Javne vatrogasne
postrojbe Đurđevac za 2018. godinu.
Izvješće o radu i Financijsko izvješće Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac razmatraju se
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i prihvaćaju temeljem članka 77. Statuta Grada
Đurđevca.
Nositelj izrade: Javna vatrogasna postrojba
Đurđevac.
Predlagatelj: Upravno vijeće Javne vatrogasne
postrojbe Đurđevac
Rok: II. tromjesečje 2018.
19. Izvješće o radu za 2018. 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: II. tromjesečje 2019.
20. Izvješće o radu komunalnog i
prometnog redarstva za 2018. godinu
Nositelj izrade: komunalni i prometni redar
Grada Đurđevca
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: II. tromjesečje 2019.
21. Izvješće o radu poljoprivrednog redara
za 2018. godinu
Nositelj izrade: poljoprivredni redar Grada
Đurđevca
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: II. tromjesečje 2019.
22. 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 2019.
23. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje
građevina i površina kojima prijeti
povećana opasnost od nastajanja i
širenja požara tijekom žetvene sezone
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u 2019. 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 2019.
24. Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Grada Đurđevca za
razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja
2019. 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 2019.
25. Izvješće o radu gradonačelnika Grada
Đurđevca za razdoblje od 01.01.2019.
do 30.06.2019. 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, 137/15. i 123/17.) i članka
44. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine
Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni
tekst)
Nositelj izrade: Upravni odjeli Grada Đurđevca
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: III. tromjesečje 2019.
26. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o
izvršenju Financijskog plana za
razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2019.
godine:
- Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac,
- Muzeja Grada Đurđevca,
- Gradske knjižnice Đurđevac,
- Osnovne škole Grgura Karlovčana
Đurđevac.
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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 2019.
27. Razmatranje Izvješća o izvršenju
Financijskog plana Javne vatrogasne
postrojbe Đurđevac za razdoblje od 1.
1. do 30. 6. 2019. godine.
Izvješće se razmatra i prihvaća temeljem
članka 77. Statuta Grada Đurđevca.
Nositelj izrade: Javna vatrogasna postrojba
Đurđevac.
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: III. tromjesečje 2019.
28. Izmjene i dopune Proračuna Grada
Đurđevca za 2019. godinu
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godinu.
Izmjene Programa građenja komunalne
infrastrukture donose se na temelju članka 67.
Zakona
o
komunalnom
gospodarstvu
("Narodne novine", br. 68/18.)
Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno
planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: IV. tromjesečje 2019.
31. Proračun Grada Đurđevca za 2020.
godinu i Projekcije za 2021. i 2022.
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
financije i razvojne projekte
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: IV. tromjesečje 2019.

gospodarstvo,

32. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada
Đurđevca za 2020. 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.)

Odluka se donosi na temelju članka 14. 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 2019.

Nositelj izrade: Ured za
financije i razvojne projekte
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: IV. tromjesečje 2019.

29. Program o izmjenama Programa
održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca u 2019.
godini.

33. Program održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada
Đurđevca u 2020. godini

Izmjene Programa održavanja komunalne
infrastrukture donose se na temelju članka 72.
Zakona
o
komunalnom
gospodarstvu
("Narodne novine", br. 68/18.)
Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno
planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: IV. tromjesečje 2019.
30. Program o izmjenama Programa
građenja komunalne infrastrukture
na području Grada Đurđevca za 2019.

gospodarstvo,

Program
održavanja
komunalne
infrastrukture donosi se na temelju članka 72.
Zakona
o
komunalnom
gospodarstvu
("Narodne novine", br. 68/18.)
Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno
planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: IV. tromjesečje 2019.
34. Program građenja komunalne
infrastrukture na području Grada
Đurđevca za 2020. godinu.
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Program građenja komunalne infrastrukture
donosi se na temelju članka 67. Zakona o
komunalnom
gospodarstvu
("Narodne
novine", br. 68/18.)
Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno
planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: IV. tromjesečje 2019.
35. Program javnih potreba u kulturi
Grada Đurđevca za 2020. 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 za
financije i razvojne projekte
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: IV. tromjesečje 2019.

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: 021-05/19-01/02
URBROJ: 2137/03-01-01/03-19-1
Đurđevac, 21. siječnja 2019.

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
Rok: IV. tromjesečje 2019.
37. Program javnih potreba u sportu
Grada Đurđevca u 2020. 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 2019.
38. Program utroška sredstava šumskog
doprinosa za 2020. 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.)

gospodarstvo,

III.

Nositelj izrade: Ured gradonačelnika
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok: IV. tromjesečje 2019.
36. Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Grada Đurđevca u 2020.
godini
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Na temelju članka 190. Zakona o
poljoprivredi („Narodne novine“, broj
118/18.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca
(„Službene novine Grada Đurđevca“ broj
3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i
5/18. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada
Đurđevca na 17. sjednici održanoj dana 21.
siječnja 2019. donijelo je
PROGRAM
o izmjeni i dopuni Programa potpora u
poljoprivredi na području Grada Đurđevca
za razdoblje 2018. – 2020. godinu
Članak 1.
U Programu potpora u poljoprivredi
na području Grada Đurđevca za razdoblje
2018. – 2020. godinu („Službene novine Grada
Đurđevca“ broj 2/18.) u članku 7. Mjera 5.
Potpora male vrijednosti za uvođenje turističke
ponude na OPG-u mijenja se i glasi:
„MJERA 5: Potpora male vrijednosti za
uvođenje turističke ponude na OPG-u
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 SVRHA TEKUĆEG PROJEKTA: Potpora
male vrijednosti za uvođenje turističke
ponude na obiteljskom poljoprivrednom
gospodarstvu.
 KORISNICI: Fizičke i pravne osobe
upisane u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava
sa
minimalno
1
zaposlenim
 PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Pod uvođenje
turističke ponude na poljoprivrednom
gospodarstvu
podrazumijeva
se
registracija objekata za pružanje
ugostiteljskih usluga i usluge smještaja
na
seoskom
domaćinstvu,
upis
gospodarstva u odgovarajuće registre i
upisnike,
pribavljanje
potrebnih
dozvola, atesta i potvrda potrebnih za
registraciju
OPG-a
za
bavljenje
ugostiteljskom
i
turističkom
djelatnošću, izdaci za doprinose na
plaću za zaposlenog nositelja OPG-a
sukladno važećim zakonskim propisima,
u svrhu obogaćivanja turističke ponude
i unaprjeđenja usluge. Prihvatljivi
troškovi
uključuju
sve
troškove
prilagodbe uvjetima za registraciju OPGa za obavljanje ugostiteljske i turističke
djelatnosti, unaprjeđenje ponude i
sadržaja na OPG-u, troškove plaćenih
doprinosa te troškove promidžbe
proizvoda i usluga koje nudi OPG.
 INTENZITET:
a) Visina potpore po svakom
pojedinom zahtjevu za dodjelu
potpore za novo registriranu
turističku
i/ili
ugostiteljsku
djelatnost na OPG-u iznosi
1.000,00 kuna i to za potrebe
provedbe marketinških aktivnosti
(izrada promotivnih materijala,
izrada web-stranice i sl.).
b) Visina potpore po svakom
pojedinom zahtjevu za dodjelu
potpore za uvođenje usluge
smještajnih kapaciteta iznosi 10
kn/noćenju za koje je plaćena
boravišna pristojba. Sredstva
potpore ostvaruju se na kraju
godine.
c) Visina potpore po svakom
pojedinom zahtjevu za dodjelu
potpore za unaprjeđenje usluge
smještajnih kapaciteta iznosi
2.000,00 kuna/novoregistrirani
krevet/godišnje. Sredstva potpore
ostvaruju se na kraju godine i to
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na ime izvršenih ulaganja u
uređenje smještajnih kapaciteta,
unaprjeđenje usluge i stvaranje
dodatnih
sadržaja
na
poljoprivrednom gospodarstvu.
d) Visina potpore po svakom
pojedinom zahtjevu za dodjelu
potpore
za
registraciju
ugostiteljskih i turističkih usluga
sa smještajnim kapacitetima na
OPG-u iznosi 100% troškova, do
maksimalno 7.000 kn. Sredstva
potpore ostvaruju se na ime
plaćenih
troškova
ishođenja
dozvola i/ili rješenja prilikom
registracije OPG-a za bavljenje
turističkom djelatnošću uz uvjet
ishođenja kategorizacije objekta.
e) Visina potpore po svakom
pojedinom zahtjevu za dodjelu
potpore za zapošljavanje nositelja
ili člana na OPG-u utvrđena je u
visini doprinosa za HZMO i HZZO.
Pravo na potporu imaju osobe
koje obavljaju poljoprivrednu
djelatnost kao jedino ili glavno
zanimanje, a upisane su u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava u
svojstvu nositelja ili člana, a
doprinose plaćaju po rješenju
Porezne uprave. Maksimalni iznos
potpore je 600,00 kn mjesečno.“
U istom članku, Mjera 6: Potpora male
vrijednosti za proširenje turističke ponude na
OPG-u mijenja se i glasi:
„MJERA 6: Potpora male vrijednosti za
proširenje turističke ponude na OPG-u
 SVRHA TEKUĆEG PROJEKTA: Potpora
male vrijednosti za razvoj turističke
ponude na obiteljskom poljoprivrednom
gospodarstvu.
 KORISNICI: Fizičke i pravne osobe
upisane u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava.
 PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Pod uvođenje
turističke ponude na poljoprivrednom
gospodarstvu
podrazumijeva
se
izgradnja zatvorenih i otvorenih bazena,
unutarnjih ili vanjskih kupelji, teretana,
adrenalinskih sprava i adrenalinske
opreme, te ugradnja peći na pelete kao
dodatne ponude uz uslugu smještaja.
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 INTENZITET: Visina godišnje potpore
po pojedinom zahtjevu iznosi 50%
vrijednosti investicije do maksimalno:
- 20.000,00 kuna ako je prijavitelj 1
OPG
- 30.000,00 kuna ako su prijavitelji 2
OPG-a
- 40.000,00 kuna ako su prijavitelji 3 i
više OPG-ova,
osim za ugradnju peći na pelete čija
visina potpore po pojedinom zahtjevu iznosu
50% vrijednosti investicije do maksimalno
5.000,00 kuna.
 Više OPG-ova registriranih na osobe
koje su povezane srodstvom - osobe
koje čine prvi nasljedni red po Zakonu o
nasljeđivanju, ne ispunjavaju uvjet
zajedničkog nastupa.“
U istom članku, Mjera 8: Potpora male
vrijednosti za podizanje novih višegodišnjih
nasada mijenja se i glasi:
„MJERA 8: Potpora male vrijednosti za
podizanje novih višegodišnjih nasada
 SVRHA TEKUĆEG PROJEKTA: Povećanje
površina intenzivnih voćnjaka, te
unapređenje stanja u voćarstvu na
području
Grada
Đurđevca
i
restrukturiranje
površina
pod
vinogradima za sorte grožđa prema
Pravilniku o nacionalnoj listi priznatih
kultivara vinove loze („Narodne novine“
53/2014).
 KORISNICI: Fizičke i pravne osobe
upisane u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava. Za restrukturiranje
vinograda korisnici moraju biti upisani
u
Vinogradarski
registar
prema
Pravilniku o registru vinograda,
obveznim
izjavama,
pratećim
dokumentima, podrumskoj evidenciji i
proizvodnom potencijalu (“Narodne
novine” 48/2014).
 PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Nove sadnice
voća i/ili loznih cijepova.
 INTENZITET: Subvencionira se 40% od
prosječne cijene sadnice, ali ne više od
12,00 kn po sadnici, a za orahe i kestene
ne više od 32,00 kn po sadnici i ne više
od 0,60 kn po sadnici jagode, za
podizanje višegodišnjih nasada voćnjaka
na površini ne manjoj od 0,25 ha.
Subvencionira se 40% od prosječne
cijene loznog cijepa, ne više od 5,00 kn,
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za podizanje novih višegodišnjih nasada
vinograda i potsadnju (minimalno 300
cijepova) postojećih nasada vinograda
na površini do 5 ha do najviše 5.000,00
kuna.“
U istom članku, Mjera 11: Potpora
male vrijednosti za ekološku proizvodnju
poljoprivrednih proizvoda mijenja se i glasi:
„Mjera 11: Potpora male vrijednosti za
ekološku proizvodnju poljoprivrednih
proizvoda
 SVRHA TEKUĆEG PROJEKTA: Povećanje
ekološke proizvodnje.
 KORISNICI: Fizičke i pravne osobe
upisane u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava s certifikatom ekološke
proizvodnje
 PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Subvencija
po hektaru.
 INTENZITET: Visina potpore po svakom
pojedinom zahtjevu za ekološku
proizvodnju subvencionirati će se s
1.500,00 kuna/ha.“
Članak 2.
U članku 7., iza MJERE 16. dodaje se
novi stavak koji glasi:
„Uvjet za dobivanje potpore za MJERU
5. stavak e) i MJERU 6. je ostvarenje sljedećih
uvjeta popunjenosti:
- za 1. godinu poslovanja OPG-a uvjet
popunjenosti je minimalno 20%
kapaciteta,
- za 2. godinu poslovanja OPG-a uvjet
popunjenosti je minimalno 30%
kapaciteta,
- za 3. godinu poslovanja OPG-a uvjet
popunjenosti je minimalno 40%
kapaciteta,
- za više od 3. godine poslovanja (OPG-ovi
osnovani prije 01.01.2016.) uvjet
popunjenosti je minimalno 40%
kapaciteta,
- popunjenost kapaciteta utvrđuje se
uvidom u e-Visitor.
Članak 3.
Ovaj Program o izmjeni i dopuni
Programa stupa na snagu osmog dana od dana
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objave u
Đurđevca“.

„Službenim

novinama

Grada

GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA
KLASA: 320-01/18-01/04
URBROJ: 2137/03-02-01/07-19-2
U Đurđevcu, 21. siječnja 2019.
PREDSJEDNIK
Željko Lacković, dipl.iur., v. r.

„1. Poticaj poduzetnicima za ulazak u
Poslovnu zonu
Mjera
Ciljevi

Opis
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Na temelju članka 11. stavka 2.
Zakona
o
poticanju
razvoja
malog
gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02.,
63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.) i članka 29.
Statuta Grada Đurđevca (''Službene novine
Grada Đurđevca'', broj 3/09., 1/13., 5/14. –
pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni
tekst), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 17.
sjednici održanoj 21. siječnja 2019., donijelo
je
P RO G R A M
o izmjenama Programa mjera poticanja
razvoja poduzetništva na području Grada
Đurđevca za razdoblje 2016. – 2020.
Članak 1.
U Programu mjera poticanja razvoja
poduzetništva na području Grada Đurđevca
za razdoblje 2016. – 2020. („Službene novine
Grada Đurđevca“ broj 2/16., 4/16., 6/16. i
5/18. – pročišćeni tekst) u članku 2. riječ
„sposobnosti“
zamjenjuje
je
riječju
„aktivnosti“.
Članak 2.
U članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:
„Korisnici koji su ostvarili potpore
temeljem Programa potpora u poljoprivredi
Grada Đurđevca za razdoblje 2018 – 2020.
godinu, ne mogu ostvariti potporu temeljem
ovog Programa.“.
Članak 3.
U članku 7., točka 1. Poticaj
poduzetnicima za ulazak u Poslovnu zonu
mijenja se i glasi:
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Nositelj

Poticanje investicija u Poslovnim zonama i
Gradu Đurđevcu
Sustav mjera poticaja za ulazak u poslovne zone
koje su u fazi razvoja ili se planiraju, dodjelom
zemljišta po povlaštenim cijenama i olakšicama,
odgodom i/ili oslobađanjem plaćanja komunalnog
doprinosa i komunalne naknade za poduzetnike
koji zadovoljavaju posebne kriterije iz modula.
Svrha mjere je poticanje investicija poduzetnika u
poslovnu zonu A i B te Grad Đurđevac.
Grad Đurđevac će nuditi povoljne uvjete
poduzetnicima za ulaganje u poslovne zone,
prodajom građevinskog zemljišta po povlaštenoj
cijeni olakšicama i/ili odgodom i/ili oslobađanjem
plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne
naknade.
Grad Đurđevac, Upravni odjel za gospodarstvo,
financije i razvojne projekte

Korisnici

Subjekti malog i srednjeg gospodarstva koju su u
privatnom vlasništvu.

Moduli

Modul 1. Poticaj poduzetnicima za
investiranje u Poslovnu zonu prodajom
zemljišta po povlaštenoj cijeni zemljišta
sukladno odluci Gradskog vijeća
 Definiranje
položaja
i
površine
građevinske parcele unutar zone
sukladno zahtjevima investitora.
Modul 2: Poticaj poduzetnicima za kupnju
zemljišta u poslovnim zonama obročnim
plaćanjem.
 Ugovaranjem roka početka i dovršenja
investicije (maksimalno 18 mjeseci),
moguće je odobriti obročno plaćanje na
rok do 10 godina uz kamatu od 4%
godišnje.
Modul 3: Poticaj poduzetnicima za investiranje
u poslovnu zonu putem
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za građevine namijenjene proizvodnim
djelatnostima u poslovnim zonama A i B u
gradu Đurđevcu, od plaćanja komunalnog
doprinosa oslobađaju se investitori u iznosu
100%,
za građevine namijenjene neproizvodnim
djelatnostima u poslovnim zonama A i B u
gradu Đurđevcu, od plaćanja komunalnog
doprinosa oslobađaju se investitori za
svakog novozaposlenog radnika s područja
Grada Đurđevca u iznosu od 2%, a za
svakog novozaposlenog radnika izvan
područja Grada Đurđevca u iznosu od 1%,
Poduzetnici koji šire aktivnosti u poslovnim
zonama A i B te grade građevine za
neproizvodne djelatnosti, a imaju sjedište
tvrtke u Gradu Đurđevcu, oslobađaju se
plaćanja
komunalnog
doprinosa
za
postojeće zaposlene radnike s područja
Grada Đurđevca u iznosu od 2%, a za
svakog zaposlenog radnika izvan područja
Grada Đurđevca u iznosu od 1%,
Oslobađaju se plaćanja komunalne naknade
poduzetnici, za novoizgrađene građevine
namijenjene proizvodnim djelatnostima u
poslovnim zonama A i B i to 100 % za prve
tri (3) godine, 50% za naredne dvije (2)
godine, a narednih pet godina, sukladno
postotku izgrađenosti građevinske parcele.
Za novoizgrađene građevine namijenjene
neproizvodnim djelatnostima u poslovnim
zonama A i B te novoizgrađene građevine za
sve djelatnosti izvan poslovnih zona A i B,
poduzetnici
se
oslobađaju
plaćanja
komunalne naknade i to prve godine u
100% iznosu, a druge godine u 50% iznosu.

Modul 4: Poticaj poduzetnicima za
novoosnovane tvrtke na području Grada
Đurđevca
Iznos potpore za otvaranje novog poduzeća,
vlasnici mogu ostvariti u visini 50% troškova
izrade internetskih stranica, poslovnih planova i
nabavu opreme i alata za pokretanje
poduzetničkih djelatnosti, do maksimalno
1.000,00 kuna. Vlasnici novoosnovane tvrtke
mlađi od 30 godina te žene poduzetnice mogu
ostvariti potporu do maksimalno 1.500,00 kuna.

U članku 8., točka 2. Jačanje
konkurentnosti
poduzetnika,
Mjera
Subvencioniranje nabave i ugradnje novih
strojeva i opreme, mijenja se i glasi:
„2. Jačanje konkurentnosti poduzetnika
Mjera
Ciljevi

Nositelj
Korisnici

Moduli

Subvencioniranje nabave i ugradnje novih
strojeva i opreme
Poticanje
proizvodnje,
konkurentnosti
proizvoda i usluga, razvojnog istraživanja te
unapređenja tehnoloških postupaka u svrhu
zaštite okoliša.
Grad Đurđevac, Upravni odjel za gospodarstvo,
financije i razvojne projekte
Obrti, subjekti mikro i malog gospodarstva u
privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno
prebivalištem na području Grada.
Modul 1. Subvencija nabave i ugradnje novih
strojeva i opreme (strojevi i oprema za
proizvodnju, obradu i doradu, specijalni alati i
oprema) u visini 50% (bez PDV-a).
Iznos potpore za proizvodne djelatnosti u
iznosu najviše do 35.000,00 kuna moguće je
ostvariti uz uvjet da ima zaposlenu minimalno
jednu osobu na neodređeno vrijeme uz dostavu
i prezentaciju Studije opravdanosti ulaganja te
procjenu nadležnog odjela dok je za ostale
djelatnosti moguće ostvariti najviše do
10.000,00 kuna. Potpora se ne može ostvariti za
informatičku opremu.“.

U istoj točki Mjera Subvencioniranje
inicijalnih
troškova
pokretanja
gospodarske
aktivnosti
poduzetnika
početnika mijenja se i glasi:
„Mjera
Ciljevi
Nositelj
Korisnici

Moduli
Modul 5: Administrativno-stručna potpora
poduzetnicima sa područja Grada u
realizaciji programa poticanja koji se
sufinanciraju iz državnog i županijskog
proračuna te EU fondova.“.
Članak 4.
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Subvencioniranje inicijalnih troškova
pokretanja gospodarske aktivnosti
poduzetnika početnika
Povećanja broja gospodarskih subjekata i
gospodarskih aktivnosti
Grad Đurđevac, Upravni odjel za
gospodarstvo, financije i razvojne projekte
Novoosnovani obrti i subjekti mikro
gospodarstva u privatnom vlasništvu, sa
sjedištem odnosno prebivalištem na
području Grada - poduzetnik početnik.
Subvencija troškova pri pokretanju
gospodarske aktivnosti za nabavu opreme,
alata, inventara i zaštitne opreme, uređenje
poslovnog prostora, izradu poslovnog
plana, konzultantske usluge, potrebnu
izobrazbu te izradu mrežne stranice i
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vizualnog identiteta tvrtke najviše 5.000
kuna.

Izuzeće

Da bi se ostvarili navedeni uvjeti tvrtka mora
zapošljavati minimalno jednog radnika na
neodređeno.
Troškovi za kupnju gospodarskog i osobnog
vozila, najma poslovnog prostora, troškovi
osnivanja odnosno registracije i osnivački
kapital za trgovačka društva neće se priznati.
Ukoliko
poduzetnik
početnik
ostvari
subvenciju u okviru ove mjere, neće moći
koristiti subvenciju za isti trošak po drugim
mjerama
subvencioniranja
iz
ovoga
Programa.“.

U istoj točki Mjera Sufinanciranje
uređenja i opremanja ugostiteljskih
objekata u cilju jačanja vizualnog
identiteta Grada Đurđevaca mijenja se i
glasi:
„Mjera
Ciljevi

Nositelj
Korisnici

Moduli

Sufinanciranje uređenja i opremanja
ugostiteljskih objekata u cilju jačanja
vizualnog identiteta Grada Đurđevaca
Poticanje
jednoobraznog
uređenja
i
opremanja terasa ugostiteljskih objekata na
javnim površinama u vlasništvu Grada
Đurđevca sukladno Odluci o prostornom
razmještaju i osnovnim kriterijima za postavu
kioska i pokretnih naprava na području Grada
Đurđevca i uređenje interijera - nabava
opreme i uređaja u cilju jačanja vizualnog
identiteta Grada i nivoa turističke ponude.
Grad
Đurđevac,
Upravni
odjel
za
gospodarstvo, financije i razvojne projekte
Obrti, zadruge, obiteljska poljoprivredna
gospodarstva i subjekti mikro i gospodarstva
sa sjedištem na području Grada, obveznici
plaćanja poreza na korištenje javnih površina
i poreza na potrošnju koji se bave
ugostiteljstvom i posjeduju otkrivene ili
natkrivene terase za obavljanje svoje
primarne djelatnosti.
1.) Subvencija za nabavu opreme i uređenje
terase (stolovi, stolice i dodatno uređenje
terasa uz prethodno pozitivno očitovanje
Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i
razvojne projekte sukladno Odluci o
prostornom
razmještaju
i
osnovnim
kriterijima za postavu kioska i pokretnih
naprava na području Grada Đurđevca) u visini
50% (bez PDV-a), a najviše u iznosu
petogodišnjeg iznosa poreza na korištenje
javne površine.
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2.) Subvencija za uređenje interijera
ugostiteljskog objekta s ciljem podizanja
kvalitete ugostiteljske usluge uz prethodno
pozitivno očitovanje Upravnog odjela za
gospodarstvo, financije i razvojne projekte
u visini 50% ukupne investicije (bez PDVa), najviše do iznosa plaćenog poreza na
potrošnju u zadnjih 5 godina. Priznata
subvencija
za
izvršeno
ulaganje
predstavljat će oslobođenje od plaćanja,
odnosno povrat uplaćenog poreza na
potrošnju prema mjesecima obračuna,
najviše do maksimalnog iznosa subvencije
ili maksimalno porezne obveze za 36
mjeseci. Razdoblje obračuna olakšice
počinje s 1.07.2016. godine.
Ovu mjeru mogu koristiti ugostitelji koji
imaju uredno podmirene obveze prema
Gradu Đurđevcu i Republici Hrvatskoj te
isključivo u svrhu uređenja objekata i
terasa u svojem vlasništvu ili zakupu na
rok ne kraći od 10 godina.
Predmet subvencije ne mogu biti
sponzorirani uređaji i oprema od strane
proizvođača ili dobavljača alkoholnih i
bezalkoholnih pića, kave ili drugih
proizvoda koji se uslužuju u ugostiteljskom
objektu.
Korisnici subvencije obvezni su isticati i
koristiti vizualna rješenja sukladno
vizualnom identitetu Grada Đurđevca.
U pravilu nije moguće koristiti istodobno
mjeru subvencije kroz oslobođenje zakupa
javne površine i mjere oslobođenja
plaćanja poreza na potrošnju, a o čemu
donosi
odluku
Upravni
odjel
za
gospodarstvo, financije i razvojne projekte.
Korisnici mjera poticanja u ugostiteljstvu u
slučaju davanja ugostiteljskog objekta u
zakup ili podzakup, gube pravo na iznos
subvencije koji će biti iskazan u rješenju
Upravnog odjela i dužni su vratiti
ostvarenu subvenciju u cijelosti te u tu
svrhu daju sredstvo osiguranja – običnu
zadužnicu na iznos subvencije.“.

Članak 5.
U članku 9., naziv mjere „Startup
inkubator“ mijenja se i glasi: „Poduzetnički
inkubator“.
U istom članku Mjera Poduzetnički
inkubator, mijenja se i glasi:
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„Mjera

Poduzetnički inkubator

Ciljevi

Stvaranje
poticajnog
okuženja
za
samozapošljavanje mladih kroz realizaciju
vlastitih poslovnih ideja, jačanje radnih
kompetencija za zapošljivost mladih i utjecaj
na razvoj poduzetničke kulture mladih
Grad
Đurđevac,
Upravni
odjel
za
gospodarstvo, financije i razvojne projekte
Podnositelj zahtjeva su fizičke osobe od 18 do
30 godina starosti uključujući studente
Provedba programa inkubiranja u trajanju do
6 mjeseci prema posebnom Programu unutar
Poduzetničkog inkubatora.“.

Nositelj
Korisnici
Modul

Članak 6.
U
članku
10.,
Mjera
Subvencioniranje
kamatne
stope
i
naknade za obradu poduzetničkih kredita,
mijenja se i glasi:
„Mjera
Ciljevi

Nositelj
Korisnici

Modul

Subvencioniranje kamatne stope i
naknade za obradu poduzetničkih
kredita
Cilj je financiranje programa razvoja mikro i
malog poduzetništva, obrtnika i Obiteljskih
poljoprivrednih gospodarstva po povoljnijim
uvjetima na području Grada Đurđevca,
očuvanje poslovanja, zadržavanje postojećih
i otvaranje novih radnih mjesta, posebno u
uvjetima usporavanja gospodarskog rasta.
Grad
Đurđevac,
Upravni
odjel
za
gospodarstvo, financije i razvojne projekte,
županije, Republika Hrvatska.
Žene poduzetnice, mladi do 30 godina,
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva,
obrtnici i subjekti mikro i malog
gospodarstva koji su u privatnom vlasništvu,
sa sjedištem odnosno prebivalištem na
području Grada, korisnici poduzetničkih
kredita HBOR-a i poslovnih banaka koji se
kreditno zadužuju radi novih ulaganja u
razvoj poslovanja, na rok do 10 godina, a
kojima je kredit HBOR-a i poslovne banke
odobren nakon 1.1.2017.
Modul 1. Subvencija naknade za obradu
poduzetničkih kredita iz Programa HBOR-a i
poslovnih banaka u visini do 50%
jednogodišnjeg anuiteta uvećanog za trošak
kredita, a maksimalno do ukupno 7.500,00
kuna.
Model 2. Subvencija kamatnih stopa na
poduzetničke kredite iz Programa HBOR-a i
poslovnih banaka u visini do 1% ukupnog
iznosa kamata, a maksimalno do ukupno
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100.000,00 kuna.
Predmet mjere su kreditna zaduženja koje
korisnik ulaže u razvoj poslovanja, a
isključena je nabavka osobnih vozila.
Uz zahtjev je potrebno priložiti poslovni
plan, a odobrenje ovisi o procjeni
poslovnog plana u smislu ostvarenja mjera
i ciljeva.“.

Članak 7.
U članku 14. stavku 2. riječi: „a
obavijest o objavljenom javnom pozivu
obznanjuje se i u lokalnom tisku“ brišu se.
Članak 8.
Ovaj Program o izmjenama Programa
stupa na snagu osmoga dana od dana objave u
“Službenim novinama Grada Đurđevca.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA
KLASA: 320-01/16-01/11
URBROJ: 2137/03-03-01/05-19-4
Đurđevac, 21. siječnja 2019.
PREDSJEDNIK
Željko Lacković, dipl.iur., v. r.
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Na temelju članka 29. Statuta Grada
Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca",
broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst,
1/18. i 5/18. - pročišćeni tekst), Gradsko
vijeće Grada Đurđevca na 17. sjednici
održanoj 21. siječnja 2019. donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu
Stari grad d.o.o. za kupnju poslovnog
prostora u Poslovnom centru u Đurđevcu
I.
Daje se suglasnost trgovačkom
društvu Stari grad d.o.o. za kupnju poslovnog
prostora u Poslovnom centru u Đurđevcu i to:
- Lokal oznake L42 površine 51,64 m2,
upisan pod rednim brojem 50, etažno
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vlasništvo (E-50) sa suvlasničkim dijelom
od 14/1000, sagrađen na kčbr. 4324/5
Poslovna zgrada i dvor u mjestu sa 632
čhv, upisanoj u zk.ul.br. 10321
k.o.
Đurđevac,
od vlasnika Lupus d.o.o. Ulica Franje Gažija 13,
Koprivnica, po cijeni od 105.000,00 kn + PDV.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se
„Službenim novinama Grada Đurđevca“.
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GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA
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Na temelju članka 29. Statuta Grada
Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca",
broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst,
1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst), Gradsko
vijeće Grada Đurđevca na 17. sjednici
održanoj 21. siječnja 2019., donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na
prijedlog Statuta Osnovne škole
Grgura Karlovčana Đurđevac
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Na temelju članka 29. Statuta Grada
Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca",
broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst,
1/18. i 5/18. - pročišćeni tekst), Gradsko
vijeće Grada Đurđevca na 17. sjednici
održanoj 21. siječnja 2019. donijelo je

Gradsko vijeće Grada Đurđevca
pokreće postupak za osnivanje Javne ustanove
za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode
na području Grada Đurđevca.
Daje se ovlaštenje gradonačelniku
Grada Đurđevca da putem ovlaštenog
predlagatelja podnese zahtjev Županijskoj
skupštini Koprivničko-križevačke županije za
osnivanje ustanove iz stavka 1. ove točke uz
istovremeni prijenos osnivačkih prava na
Grad Đurđevac.
II.

I.
Daje se prethodna suglasnost na
prijedlog Statuta Osnovne škole Grgura
Karlovčana Đurđevac, KLASA: 003-05/1902/02, URBROJ: 2137-37-19-1, od 16. siječnja
2018. godine.
II.

KLASA: 602-01/19-01/02
URBROJ: 2137/03-01-01/03-19-2

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

I.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA

Đurđevac, 21. siječnja 2019.

Z A K LJ U Č A K
o pokretanju postupka za osnivanje Javne
ustanove za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode na području
Grada Đurđevca

KLASA: 021-05/19-01/04
URBROJ: 2137/03-01-01/03-19-1
Đurđevac, 21. siječnja 2019.

Ovaj Zaključak objavit će se
„Službenim novinama Grada Đurđevca“.
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Postupak osnivanja ustanove pokreće
se sukladno članku 35. stavku 1. točki 5.
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,
137/15. i 123/17), članku 7. Zakona o
ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93,
29/97, 47/99 i 35/108) i članku 130. stavku 9.
Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“,
broj 80/13. i 15/18.).
III.
Ovaj Zaključak dostavit će se
predsjedniku
Županijske
skupštine
Koprivničko-križevačke županije i objavit će
se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.
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GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA
KLASA: 021-05/19-01/03
URBROJ: 2137/03-01-01/03-19-1
Đurđevac, 21. siječnja 2019.
PREDSJEDNIK
Željko Lacković, dipl.iur., v. r.
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AKTI GRADONAČELNIKA
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Na temelju članka 48. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01., 60/01.,
106/03., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,
150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst,
137/15. i 123/17.) i članka 15. Pravilnika o
proračunskom računovodstvu i Računskom
planu („Narodne novine“ broj 124/14.,
115/15., 87/16. i 3/18.), gradonačelnik Grada
Đurđevca, 21. prosinca 2018. donosi
ODLUKU
o godišnjem popisu imovine, obveza i
potraživanja Grada Đurđevca
I.
Sa stanjem na dan 31. prosinca 2018.
godine izvršit će se sveobuhvatni popis
imovine i obveza Grada Đurđevca i to:
1. Razreda 0 – nefinancijska imovina,
2. Razreda 1 – financijska imovina,
3. Razreda 2 – obveze.
II.
Za obavljanje popisa osniva se
Povjerenstvo za popis imovine, obveza i
potraživanja Grada Đurđevca (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo) u sastavu:
1. Martin Mahović, predsjednik,
2. Ivan Mlinjarić, član,
3. Katarina Bartolić Globan, član.
III.
Plan godišnjeg popisa imovine i
obveza sastavlja predsjednik Povjerenstva
uvažavajući sve okolnosti kako se ne bi dovelo
u pitanje normalno odvijanje redovnog posla.
IV.
Popis će se obavljati u razdoblju od 1.
siječnja 2019. do 20. siječnja 2019. godine.
V.
Povjerenstvo za popis dostavlja
gradonačelniku cjeloviti Izvještaj o izvršenom
popisu i rezultate popisa sa obrazloženjima,
mišljenjima, prijedlozima u svezi popisnih
razlika i prijedloga za rashod imovine,
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uvažavajući tržišnu vrijednost i stupanj
otpisanosti, te navesti uzroke nastalih viškova,
odnosno manjkova, najkasnije do 23. siječnja
2019. godine.
VI.
Ova Odluka objavit će se u „Službenim
novinama Grada Đurđevca“.
KLASA: 406-08/18-01/06
URBROJ: 2137/03-03-01/09-18-1
Đurđevac, 21. prosinca 2018.
Gradonačelnik
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.
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III.
Označavanje pasa mikročipom i
sterilizacija ženskih pasa financirat će se na
način da davatelj usluge dostavi do 15. u
mjesecu Upravnom odjelu za gospodarstvo,
financije i razvojne projekte Grada Đurđevca
račun za izvršenu uslugu u čijem se prilogu
nalazi spisak korisnika usluga za prethodni
mjesec.
KLASA: 322-01/19-01/02
URBROJ: 2137/03-01-01/03-19-1
Đurđevac, 07. siječnja 2019.
Gradonačelnik
Hrvoje Janči, mag.educ., 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, 137/15. i
123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada
Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca",
broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst,
1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst),
gradonačelnik Grada Đurđevca, 07. siječnja
2019. godine, donio je
ODLUKU
o sufinanciranju označavanja pasa
mikročipom i sterilizaciju ženskih pasa
u gradu Đurđevcu u 2019. godini
I.
Grad Đurđevac sufinancirat će u 50%tnom iznosu u 2019. godini označavanja pasa
mikročipom i sterilizaciju ženskih pasa u
gradu Đurđevcu.
II.
Za označavanje pasa mikročipom
odobrava se 45,00 kuna po psu, dok se za
sterilizaciju ženskih pasa odobrava 156,25
kuna po psu.
Novčana sredstva iz točke II. stavka 1.
ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna
Grada Đurđevca za 2019. godinu sa stavke: A
400103 Održavanje javnih površina.
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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, 137/15. i
123/17.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada
Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca",
broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst,
1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst) i članka 9.
Odluke o socijalnoj skrbi Grada Đurđevca
(„Službene novine Grada Đurđevca“, broj
5/16.), gradonačelnik Grada Đurđevca, dana 2.
siječnja 2019. godine, donio je
ZAKLJUČAK
o isplati naknade rodiljama s područja
Grada Đurđevca u 2019. godini
I.
Proračunom Grada Đurđevca za 2019.
godinu planirana su sredstva u svoti od
140.000,00 kuna, za naknadu rodiljama s
područja Grada Đurđevca u 2019. godini.
II.
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.
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III.

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.

Pravilnikom u unutarnjem redu Ureda
gradonačelnika Grada Đurđevca KLASA: 02301/13-01/10, URBROJ: 2137/03-01-01/0313-1 od 22. listopada 2013., KLASA: 02301/13-01/10, URBROJ: 2137/03-01-01/0314-2 od 30. prosinca 2014., KLASA: 02301/13-01/10, URBROJ: 2137/03-01-01/0315-3 od 28. travnja 2015., KLASA: 023-01/1301/10, 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. sistematizirano je ukupno 11
radnih mjesta sa 12 izvršitelja, od čega je
popunjeno 8 radnih mjesta sa 8 izvršitelja na
neodređeno vrijeme,
Pravilnikom o unutarnjem redu
Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i
razvojne projekte Grada Đurđevca KLASA:
023-01/17-01/07, URBROJ: 2137/03-0101/03-17-1 od 29. prosinca 2017. godine,
KLASA: 023-01/17-01/07, URBROJ: 2137/0301-01/03-18-2 od 11. lipnja 2018. i KLASA:
023-01/17-01/07, URBROJ:
2137/03-0101/03-19-3
od
23.
siječnja
2019.,
sistematizirano je ukupno 17 radnih mjesta sa
18 izvršitelja, od čega je popunjeno 9 radnih
mjesta sa 8 izvršitelja na neodređeno vrijeme i
2 izvršitelja na određeno 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.,
KLASA: 023-01/13-01/15, URBROJ: 2137/0301-01/03-17-2 od 14. travnja 2017., KLASA:
023-01/13-01/15, URBROJ:
2137/03-0101/03-17-3 od 29. prosinca 2017., godine i
KLASA: 023-01/13-01/15, URBROJ: 2137/0301-01/03-18-4 od 8. ožujka 2018., godine,
sistematizirano je ukupno 9 radnih mjesta sa
9 izvršitelja, od čega su popunjena 4 radna
mjesta sa 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme i
1 izvršiteljem na određeno vrijeme.

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

u

KLASA: 551-06/19-01/06
URBROJ: 2137/03-01-01/03-19-1
Đurđevac, 02. siječnja 2019.
GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.
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Na temelju članka 10. stavka 2.
Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 86/08., 61/11. i
4/18.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada
Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca",
broj 3/09., 1/13., 5/14.-pročišćeni tekst, 1/18.
i 5/18. – pročišćeni tekst), gradonačelnik
Grada Đurđevca, 23. siječnja 2019. godine,
donosi
PLAN PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA
TIJELA GRADA ĐURĐEVCA
ZA 2019. GODINU
I.
Utvrđuje se Plan prijma u službu u
upravna tijela Grada Đurđevca (u daljnjem
tekstu: Plan) za 2019. 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 2019. godini na
neodređeno vrijeme.
II.

IV.

Riječi i izrazi u ovom Planu koji imaju
rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u
muškom ili ženskom rodu, odnose se na
jednak način na muški i ženski rod.

Sukladno
prijedlogu
pročelnika
upravnih tijela Grada Đurđevca i planiranim
financijskim sredstva u Proračunu Grada
Đurđevca za 2019. godinu, planira se
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popunjavanje sljedećih slobodnih
mjesta na neodređeno vrijeme:

radnih

u Upravnom odjelu za gospodarstvo,
financije i razvojne projekte:
 viši stručni suradnik za razvojne
projekte,
1
izvršitelj/izvršiteljica,
magistar pravne ili ekonomske struke ili
stručni specijalist pravne ili ekonomske
struke,
 viši referent za razvojne projekte, 1
izvršitelj/izvršiteljica,
sveučilišni
ili
stručni
prvostupnik
s
područja
društvenih ili humanističkih znanosti.
Slobodna radna mjesta iz stavka 1. ove točke
popunit će se javnim natječajem.
V.
U 2019. godini ne planira se
zapošljavanje vježbenika u upravnim tijelima
Grada Đurđevca.
VI.
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.
VII.
Ovaj Plan objavit će se u „Službenim
novinama Grada Đurđevca“.
KLASA: 110-01/19-01/01
URBROJ: 2137/03-02-01/03-19-1
Đurđevac, 23. siječnja 2019.
GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.
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