SLUŽBENI GLASNIK
GRADA ĐAKOVA
Đakovo, 15. rujna 2021. godine

Broj 14
ISSN 1847-7550

S A D R Ž A J

I.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Str.

Str.

1.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Grada Đakova za 2021. godinu
3
2.
Odluka o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora u vlasništvu Grada
Đakova
47

„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu” za Tip operacije 7.4.1.
„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu” Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. –
2020.
59

3.
Odluka o postupku i visini naknade
za osnivanje prava služnosti i prava
građenja u svrhu izgradnje infrastrukture
55
4.
Odluka o raspoređivanju sredstava
za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih
u Gradskom vijeću Grada Đakova za 2021.
godinu
58
5.
Odluka o davanju suglasnosti na
provedbu
ulaganja
u
projekt
Rekonstrukcija (dogradnja) zgrade ŠNK
„Ratar”
Piškorevci,
rekonstrukcija
(dogradnja) gledališta (tribina) i izgradnja
pomoćnog terena u Piškorevcima, u okviru
Mjere 7. „Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima”, Podmjere 7.4.

6.
Odluka o izmjeni Odluke o
ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela
Grada Đakova
60
7.
Odluka o izmjeni Odluke o
koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika
62

Stranica 2 – broj 13

Službeni glasnik Grada Đakova

15. rujna 2021.

Str.

8.
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o
pomoći gospodarstvu i građanima Grada Đakova
uslijed epidemije koronavirusa – COVID 19
63
9.
Odluka o proglašenju komunalne
infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
63
10.
Odluka o prijenosu nekretnina u
vlasništvo Osnovnoj školi „Vladimir Nazor”
Đakovo
64
11. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od
požara za područje Grada Đakova za 2021.
godinu
64
12.
Rješenje o imenovanju članova Upravnog
vijeća Centra za kulturu
67
13.
Rješenje o izboru predsjednice i članova
Odbora za predstavke, pritužbe i prijedloge
građana
68
14.
Rješenje o razrješenju i imenovanju
članice Odbora za financije i gospodarstvo
68
15.
Rješenje o izboru predsjednice i članova
Gradskog odbora za ravnopravnost spolova
68
16.
Rješenje o imenovanju predsjednika i
članova Povjerenstva za uvođenje u posjed na
poljoprivrednom
zemljištu
u
vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada Đakova
69
17.
Zaključak o pokretanju postupka za izbor
članova i zamjenika članova Savjeta mladih
Grada Đakova
69
18.
Zaključak o ispravku Odluke o donošenju
V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Đakova
70

Str.
I.

AKTI GRADONAČELNIKA

1.
Odluka o odobravanju sredstava po
Javnom pozivu za jednokratne potpore udrugama
tijekom proračunske 2021. godine za sva područja
djelovanja – osim sporta – rujan
70
2.
Odluka o odobravanju sredstava po
Javnom pozivu za jednokratne potpore udrugama
tijekom proračunske 2021. godine za područje
sporta – rujan
71

Stranica 70 – broj 14

Službeni glasnik Grada Đakova

Na temelju članka 32. Statuta Grada
Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova
broj 3/18, 3/20 i 4/21) Gradsko vijeće Grada
Đakova na 2. sjednici, održanoj 13. rujna
2021. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o ispravku Odluke o donošenju V.
Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Đakova

I.
U članku 12. Odluke o donošenju V.
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Đakova (Službeni glasnik Grada
Đakova broj 6/21) iza riječi: „stavku 1.”
treba stajati: „i 2.” te ispravljeni članak
glasi:
„U članku 44. u stavku 1. i 2. riječi: „iznad
zadnjeg kata” zamjenjuju se riječima:
„iznad prizemlja ili iznad zadnjeg kata”.”
II.
Ovaj Zaključak ima se objaviti u
Službenome glasniku Grada Đakova.
KLASA: 350-01/20-01/1
URBROJ: 2121/01-01/01-21-78
Ðakovo, 13. rujna 2021.
PREDSJEDNIK
Pavo Cindrić, dipl. iur., v. r.
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Članak 1.
Sukladno prijedlogu Povjerenstva
za ocjenjivanje prijava za dodjelu
financijskih
potpora
udrugama/organizacijama civilnog društva
iz nadležnosti Upravnog odjela za
društvene djelatnosti za sva područja
djelovanja – osim sporta ovom Odlukom
gradonačelnik Grada Đakova utvrđuje
udruge kojima će se, sukladno prijavljenim
projektima/aktivnostima za razdoblje od
18. 5. 2021. do 6. 8. 2021. godine, na Javni
poziv za jednokratne potpore udrugama
tijekom proračunske 2021. godine iz
područja:
a) Tehničke kulture
b) Branitelja i stradalnika – udruge
proistekle iz Domovinskog rata
c) Ostalih udruga – različitih područja
djelovanja iz nadležnosti Upravnog
odjela za društvene djelatnosti
dodijeliti financijska sredstva iz Proračuna
Grada Đakova za 2021. godinu.
Članak 2.
Ovom Odlukom utvrđuju se i iznosi
sredstava koji će se dodijeliti udrugama za
realizaciju njihovih projekata/aktivnosti.
Članak 3.
Grad Đakovo financirat će provedbu
projekata/aktivnosti u području:
a) Tehničke kulture u ukupnom iznosu od
4.800,00 kn

Na temelju članka 23. Pravilnika o
financiranju programa, projekata i javnih
potreba sredstvima Proračuna Grada
Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova
broj 11/17) i članka 39. Statuta Grada
Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova
broj 3/18, 3/20 i 4/21) gradonačelnik Grada
Đakova dana 13. rujna 2021. godine donosi
ODLUKU
o odobravanju sredstava po Javnom pozivu
za jednokratne potpore udrugama
tijekom proračunske 2021. godine za sva
područja djelovanja – osim sporta – rujan

1. RADIO KLUB ĐAKOVO, Vijenac K.
A. Stepinca 10, Đakovo, OIB:
29395374591, za projekt/aktivnost
NABAVA
OPREME
ZA
DOGRADNJU RADIOAMATERSKE
KOMUNIKACIJSKE MREŽE ZA
POTREBE RADA U KRIZNIM
SITUACIJAMA (KLASA: 402-07/2101/150) dodjeljuje se financijski iznos
od 4.800,00 kn.

