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 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. 
 
P R E D S J E D N I K 
Pavo Cindrić, dipl. iur., v. r. 
 
 
 
 
 

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 
 

O D L U K U 
o odobravanju sredstava po Javnom pozivu 

za jednokratne potpore udrugama 
tijekom proračunske 2021. godine za sva 
područja djelovanja – osim sporta – rujan 

 
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 
 
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: 402-07/21-
01/150) dodjeljuje se financijski iznos 
od 4.800,00 kn. 

 


