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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., 4/18. i 112/19.) i  članka 
42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca 
("Službene novine Grada Đurđevca", broj 
3/09., 1/13., 5/14.-pročišćeni tekst, 1/18., 
5/18. – pročišćeni tekst i 2/20.), 
gradonačelnik Grada Đurđevca, 11. 
siječnja 2021. godine, donosi 
 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U  UPRAVNA 
TIJELA GRADA ĐURĐEVCA  

ZA 2021. GODINU 
 

I. 
 

Utvrđuje se Plan prijma u službu u 
upravna tijela Grada Đurđevca (u daljnjem 
tekstu: Plan) za 2021. 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 2021. godini na 
neodređeno vrijeme. 
 

II. 
 
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. 

 
III. 

 
Pravilnikom u unutarnjem redu 

Ureda gradonačelnika Grada Đurđevca 
(“Službene novine Grada Đurđevca”, broj 
8/19., 10/19., 2/20. i 7/20.) 
sistematizirano je ukupno 12 radnih 
mjesta sa 13 izvršitelja, od čega je 
popunjeno 8 radnih mjesta sa 8 izvršitelja 
na neodređeno vrijeme. 

Pravilnikom o unutarnjem redu 
Upravnog odjela za gospodarstvo i 
financije Grada Đurđevca (“Službene 
novine Grada Đurđevca”, broj 8/19. i 
2/20.). sistematizirano je ukupno 11 
radnih mjesta sa 13 izvršitelja, od čega je 
popunjeno 4 radnih mjesta sa 3 izvršitelja 
na neodređeno vrijeme i 1 izvršiteljem na 
određeno vrijeme. 

Pravilnikom o unutarnjem redu 
Upravnog odjela za prostorno planiranje, 
uređenje i komunalne djelatnosti Grada 
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Đurđevca (“Službene novine Grada 
Đurđevca”, broj 8/19. i 2/20.), 
sistematizirano je ukupno 9 radnih mjesta 
sa 9 izvršitelja, od čega je popunjeno 5 
radnih mjesta sa 5 izvršitelja na 
neodređeno vrijeme.  

 Pravilnikom o unutarnjem redu 
Upravnog odjela za razvojne projekte 
Grada Đurđevca (“Službene novine Grada 
Đurđevca”, broj 8/19. i 2/20.) 
sistematizirano je ukupno 10 radnih 
mjesta sa 13 izvršitelja, od čega je 
popunjeno 5 radnih mjesta sa 6 izvršitelja 
na neodređeno vrijeme. 
 

IV. 
 

Sukladno prijedlogu pročelnika 
upravnih tijela Grada Đurđevca, u 2021. 
godini ne planira se popunjavanje 
slobodnih radnih mjesta na neodređeno 
vrijeme. 

V. 
 
 U 2021. 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: 110-01/21-01/01 
URBROJ: 2137/03-02-01/03-21-1 
Đurđevac, 11. siječnja 2021.  
      

Gradonačelnik 
Hrvoje Janči, mag.educ. 
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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., 123/17. i 
98/19.) i članka 15. Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu i 
računskom planu („Narodne novine“ broj 
124/14., 115/15. 87/16., 3/18., 126/19. i 
108/20.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 
30. prosinca 2020. donosi   
 

ODLUKU 
o godišnjem popisu imovine, obveza i 

potraživanja Grada Đurđevca 
 

 
I. 
 

Sa stanjem  na dan 31. prosinca 
2020. 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. Lucija Antolaš, predsjednica, 
2. Ivan Mlinjarić, član, 
3. Tea Radoš, 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. 
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IV. 
 
Povjerenstvo za popis imovine 

dužno je izvršiti popis sa stanjem na dan 
31. prosinca 2020. godine. 

 
V. 
 

Popis će se obavljati  u razdoblju 
od  01. siječnja 2021. do  31.  siječnja 
2021. godine. 
 

VI. 
    

Povjerenstvo za popis dostavlja  
gradonačelniku cjeloviti  Izvještaj  o 
izvršenom popisu  i  rezultate popisa s 
obrazloženjima, mišljenjima, prijedlozima 
u svezi popisnih razlika i prijedloga za 
rashod imovine,  uvažavajući  tržišnu 
vrijednost i stupanj otpisanosti, te navesti 
uzroke nastalih viškova, odnosno 
manjkova,  najkasnije do 31. siječnja 2021. 
godine. 
 

VII. 
 
 Ova Odluka objavit će se u 
„Službenim novinama Grada Đurđevca“. 
 
KLASA: 406-01/20-01/02 
URBROJ: 2137/03-03-01/09-20-1 
Đurđevac,  30. prosinca  2020. 
  
 
                                           Gradonačelnik
                                                                                
        Hrvoje Janči, mag.educ. 
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Na temelju članka 17.  stavka 3. 
podstavka 2. Zakona o sustavu civilne 
zaštite („Narodne novine“, broj 82/15., 
118/18. i 31/20.) i članka 42. stavka 4. 
Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine 
Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. 
– pročišćeni tekst, 1/18., 5/18. – 
pročišćeni tekst i 2/20.), gradonačelnik 
Grada Đurđevca,  18. siječnja 2021. 
godine, donio je 

 

PLAN VJEŽBI CIVILNE ZAŠTITE  

na području Grada Đurđevca za 2021. 

godinu 

 

I. 

 

Ovim Planom vježbi civilne zaštite 

na području Grada Đurđevca za 2021. 

godinu (u daljnjem tekstu: Plan)  utvrđuje 

se organiziranje i provođenje združene 

vježbe operativnih snaga sustava civilne 

zaštite Grada Đurđevca ( u daljnjem 

tekstu:  vježba). 

 

II. 

Naziv vježbe:  

- „Đurđevac 2021. – simulacija 
gašenja požara na otvorenom 
prostoru“ 

 

Mjesto održavanja vježbe:  

      -     Đurđevac, prostor oko utvrde Stari 

grad 

 

Ciljevi vježbe:  

- uvježbavanje i podizanje razine 
osposobljenosti operativnih snaga 
i drugih sudionika u sustavu 
civilne zaštite s područja Grada 
Đurđevca,  

- postizanje novih sposobnosti te 
poticanje izgradnje integralnog 
sustava civilne zaštite, 

- provjera efikasnosti postupaka 
utvrđenih standardnim operativnim 
postupcima operativnih snaga 
sustava civilne zaštite te drugih 
sudionika u slučaju nesreća, 

- provjera koordinacije svih sudionika 
sustava civilne zaštite u uvjetima 
nesreća, 

- podizanje razine informiranosti 
stanovništva o aktivnostima 
subjekata iz sustava civilne zaštite  

- provjera planskih dokumenata 
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Vrsta vježbe:  

- terensko – pokazna vježba 
 

Scenarij vježbe: 

 

- Scenarij vježbe utvrđuje Javna 
vatrogasna postrojba Đurđevac. 

 

Organizator vježbe:  

- Javna vatrogasna postrojba 
Đurđevac 

- Vatrogasna zajednica Grada 
Đurđevca 

- Stožer civilne zaštite Grada 
Đurđevca 

 

Sudionici:  

- Javna vatrogasna postrojba  
- Đurđevac 
- Stožer civilne zaštite Grada 

Đurđevca  
- Vatrogasna zajednica Grada 

Đurđevca 
- Policijska postaja Đurđevac  
- Gradsko društvo Crvenog križa 

Đurđevac 
- Hrvatska gorska služba spašavanja 

 

Vrijeme održavanja vježbe: 

 - svibanj 2021. 

 

Financiranje vježbe:  

 

Organizacija vježbe financirat će se 

iz sredstava Proračuna Grada Đurđevca, a 

sudionici u izvođenju vježbe podmiruju 

stvarne troškove svog sudjelovanja uz 

korištenje vlastitih materijalnih sredstava. 

 

III. 

 

Obvezuju se operativne snage 

sustava civilne zaštite Grada Đurđevca  i 

pravne osobe od interesa za zaštitu i 

spašavanje Grada Đurđevca za 

sudjelovanje u vježbi u obimu i sastavu 

koji će se utvrditi scenarijem vježbe. 

 

IV. 

 

Plan stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenim 

novinama Grada Đurđevca“. 

 

KLASA: 810-01/21-01/03 

URBROJ:2137/03-01-01/03-21-1 

Đurđevac, 18. siječnja 2021. 

 

Gradonačelnik 
Hrvoje Janči, mag.educ. 
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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., 123/17.,  98/19. 
i 144/20.), članka 42. stavka 4. Statuta 
Grada Đurđevca ("Službene novine Grada 
Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – 
pročišćeni tekst, 1/18., 5/18. – pročišćeni 
tekst i 2/20.) i  članka 9. Odluke o 
socijalnoj skrbi Grada Đurđevca 
(„Službene novine Grada Đurđevca“, broj 
5/16.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 
dana 4. siječnja 2021. godine, donio je 

 
 

Z A K L J U Č A K 
o isplati naknade rodiljama 

s područja Grada Đurđevca u 2021. 
godini 

 
I. 
 

 Proračunom Grada Đurđevca za 
2021. godinu planirana su sredstva  u 
svoti od 140.000,00 kuna, za naknadu 
rodiljama s područja Grada Đurđevca u 
2021. godini. 
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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. 
 

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.   
 

IV. 
 
 Ovaj Zaključak objavit će se u 
„Službenim novinama Grada Đurđevca“. 
 
 
KLASA: 551-06/21-01/01 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-21-1 
Đurđevac, 04. siječnja 2021. 
   

 
Gradonačelnik                                                                                                  

Hrvoje Janči, mag.educ. 
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„Službene novine Grada Đurđevca“ izdaje Grad Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1. 
Urednica: Jadranka Švaco, telefon: (048) 811-052, 

Priprema i tisak: Grad Đurđevac
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