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Na temelju članka 32., stavka 3. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine,
broj 152/08., 21/10. i 63/11.), članka 32.
Statuta Grada Đakova (Službeni glasnik Grada
Đakova, br. 6/09.), Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada
Đakova,
Klasa:320-02/10-01/01,
Urbroj:
2121/01-03-04-10 od 1. rujna 2010.godine, na
koji je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i
ruralnog razvoja dalo suglasnost, Klasa:32002/10-01/1863, Urbroj: 525-09-1-0362/10-2
17. rujna 2010.godine i Izmjena i dopuna
Programa
raspolaganja
poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Grada Đakova, Klasa:320-02/1001/373, Urbroj:2121/01-03-04-11 od 6. rujna
2011.godine na koje je Ministarstvo
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo
suglasnost, Klasa:320-02/11-01/2138, Urbroj:
525-09-1-0846/11-3 26. rujna 2011.godine,
Gradsko vijeće Grada Đakova na 17. sjednici
održanoj 18. listopada 2011.godine donosi
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada
Đakova za k.o. Budrovci, Đakovo,
Đurđanci, Piškorevci i Selci Đakovački
I.
Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada
Đakova u katastarskim općinama: Budrovci,
Đakovo, Đurđanci, Piškorevci i Selci
Đakovački u Osječko-baranjskoj županiji, koje
je Programom raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Grada Đakova i Izmjenama i
dopunama
Programa
raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada
Đakova predviđeno za zakup, povrat i kao
zemljište od posebnog interesa za Grad.
II.
Popis poljoprivrednog zemljišta, koje se daje u
zakup s utvrđenom početnom zakupninom
označen kao Popis tabli i samostalnih čestica,
prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni
dio, a bit će objavljen na oglasnoj ploči Grada
Đakova.
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III.
Poljoprivredno zemljište označeno u Popisu
tabli i čestica pod br. I. daje se u zakup na rok
od 20 godina.
Poljoprivredno zemljište označeno u Popisu
tabli i čestica pod br. II. i III. daje se u zakup
na rok od 3 godine s tim da zakup može
prestati i prije isteka roka ukoliko dođe do
povrata zemljišta, odnosno ako Grad priđe
privođenju namjeni zemljišta. U slučaju
prijevremenog raskida zakupa zakupac ima
pravo skinuti usjeve.
IV.
Postupak javnog natječaja provest će
Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja
za prodaju i davanje u zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države, koje je
imenovalo Gradsko vijeće.
Maksimalna
površina
poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,
koju može imati u zakupu jedna osoba, iznosi
118 ha.
Javni natječaj bit će objavljen u Glasu
Slavonije i oglasnoj ploči Grada Đakova.
Rok za dostavu ponuda na javni natječaj je 15
dana od dana objave natječaja u Glasu
Slavonije.
V.
Određuje se jamčevina u visini 10% iznosa
početne cijene zakupa.
VI.
Gradsko vijeće Grada Đakova donijet će
odluku o izboru najpovoljnijih ponuditelja u
skladu sa Zakonom, uz suglasnost nadležnog
tijela.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
Službenome glasniku Grada Đakova.
Klasa:320-02/11-01/574
Urbroj: 2121/01-03-04-11-2
Đakovo, 18. listopada 2011.godine
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Tomislav Vuković, v.r.
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Temeljem članka 32. Statuta Grada Đakova
(Službeni glasnik Grada Đakova, broj 6/09.)
Gradsko vijeće Grada Đakova na 17. sjednici
održanoj 18. listopada 2011.godine donijelo je
ZAKLJUČAK
uz Odluku o izboru najpovoljnije ponude
za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području
Grada Đakova za k.o. Budrovci, Đakovo,
Đurđanci, Ivanovci, Novi Perkovci,
Piškorevci, Selci Đakovački i Široko Polje
I.
Na Odluku o izboru najpovoljnije ponude za
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada
Đakova za k.o. Budrovci, Đakovo, Đurđanci,
Ivanovci, Novi Perkovci, Piškorevci, Selci
Đakovački i Široko Polje može se podnijeti
prigovor u roku od 15 dana od dana donošenja
Odluke.
Prigovor
se
podnosi
Ministarstvu
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i
Gradu Đakovu.
Rok za rješavanje prigovora je 15 dana od dana
podnošenja prigovora.
II.
Gradsko vijeće Grada Đakova predlaže
Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog
razvoja da izda suglasnost na Odluku iz točke
I. ovog Zaključka na sve katastarske čestice,
odnosno tehnološke cijeline za koje ne bude
uložen prigovor kao i za one na koje je
prigovor neosnovan.
Za katastarske čestice, odnosno tehnološke
cijeline na koje budu opravdani prigovori, da
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog
razvoja vrati Povjerenstvu Grada i Gradskom
vijeću na ponovno rješavanje, bez raspisivanja
novog natječaja.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenome
glasniku Grada Đakova.
Klasa:320-02/11-01/574
Urbroj:2121/01-03-04-11-3
Ðakovo, 18. listopada 2011.godine
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Tomislav Vuković, v.r.
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Na temelju članka 30. Odluke o
komunalnom redu (Službeni glasnik Grada
Ðakova, br. 10/09.), članka 10., 58. i 60.
Zakona o trgovini (NN, br. 87/08. i 116/08.) i
članka 39. Statuta Grada Ðakova (Službeni
glasnik
Grada
Ðakova,
br.
6/09.)
gradonačelnik Grada Ðakova donosi
ODLUKU
o organizaciji i uvjetima uporabe javnih
površina u povodu blagdana Svih svetih
I.
U povodu blagdana Svih svetih
organizira se prigodna prodaja cvijeća, svijeća,
lampiona i slično u Ulici Lj.Gaja i
B.A.Mandića (ulazi u gradsko groblje) u
Ðakovu i u svim prigradskim naseljima u
vremenu od 29. listopada do 2. studenoga
2011. godine, kao i na ostalim javnim
površinama Grada koji su pogodni za ovu
prodaju kao što su prostori ispred cvjećarnica,
trgovina i drugdje.
II.
Organizaciju prigodne prodaje provodi
Odjel za komunalne djelatnosti i prostorno
uređenje Grada Ðakova i “Univerzal” d.o.o.
Ðakovo.
III.
Prodavati se može samo na mjestima
koje odrede djelatnici iz točke II. ove Odluke
uz pismeno odobrenje i uplate naknade za
uporabu javne površine unaprijed, a najkasnije
prilikom utvrđivanja veličine zaposjednute
javne površine.
IV.
Naknada za uporabu javne površine
iznosi 100,00 kn/m5 za cijelo vrijeme
korištenja ili 50,00 kn/m5 za jedan dan.
Prikupljena sredstva dijele se u
jednakim dijelovima organizatorima iz točke
II. ove Odluke.
V.
Javne površine koriste se na način
određen Odlukom o komunalnom redu, a
nadzor nad provođenjem ove Odluke vrše
komunalni redari Grada Ðakova.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u Službenome
glasniku Grada Đakova.
KLASA: 363-01/11-01/345
URBROJ: 2121/01-03-02-11-1
Ðakovo, 20. listopada 2011.g.
GRADONAČELNIK
Zoran Vinković, ing., v.r.
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Temeljem članka 39. Statuta Grada
Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, broj
6/09.) donosim
ODLUKU
o određivanju prostora za održavanje
predizbornih aktivnosti
političkih stranaka i nezavisnih kandidata u
vrijeme izborne promidžbe
I.
Ovom Odlukom određuju se prostori
za
održavanje
predizbornih
aktivnosti
političkih stranaka i nezavisnih kandidata u
vrijeme izborne promidžbe za izbor zastupnika
u Hrvatski sabor.
II.
Predizborne aktivnosti mogu se
održavati u Gradskoj nastavno-športskoj
dvorani, dvorani Centra za kulturu, mjesnim
domovima u prigradskim naseljima i u Ulici
pape Ivana Pavla II. u Đakovu.
III.
Naknada za korištenje Gradske
nastavno-športske dvorane određuje se u
iznosu od 2.000,00 kn i uplaćuje se na žiroračun gradskog društva Cito d.o.o. Đakovo.
Naknada za korištenje dvorane Centra
za kulturu iznosi 1.000,00 kn i uplaćuje se na
žiro-račun Centra za kulturu.
Ostali prostori iz točke II. ove Odluke
daju se na korištenje bez naknade.
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Temeljem članka 7., stavka 1., točka b.
Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja
i kontrola u javnom sektoru (NN RH, br.
35/08.) gradonačelnik Grada Đakova donosi
IZJAVU O VIZIJI, MISIJI I CILJEVIMA
GRADA ĐAKOVA
VIZIJA
Đakovo, kao drugi grad po broju stanovnika u
Osječko-baranjskoj županiji, predstavlja po
svim
svojim
prirodnim
potencijalima,
gospodarskim,
kulturnim,
turističkim,
sportskim i svim drugim sadržajima, a osobito
s obzirom da je sjedište Nadbiskupije, prvi
grad od posebnog značaja ne samo za Županiju
već i cijelu istočnu Hrvatsku. Upravo stoga,
želja mi je osmišljeno, stručno i uz pomoć
znanosti, usmjeriti razvoj Grada Đakova
istovremeno u nekoliko pravaca istih važnosti i
prioriteta. Međusektorskim povezivanjem,
stvaranjem partnerstva, zajednički udruženi i
predstavljeni
svijetu
možemo
postići
prepoznatljivost koja će se u nadolazećim
vremenima sve više cijeniti i tražiti, i niti jedna
najezda halapljivih interesa za nemilosrdnim
profitom, neće moći uništiti tu ljepotu i
tradiciju življenja. To je put kako se sačuvati u
vjetrometini globalizacije. To je istovremeno
put kako se zaštiti od zaborava, od brzine
življenja i pomodarstva.
MISIJA

IV.
Odjel za komunalne djelatnosti i
prostorno uređenje na zahtjev korisnika izdaje
odobrenje za korištenje prostora koji se daju na
korištenje bez naknade.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i ima se objaviti u Službenome
glasniku Grada Đakova.
KLASA:013-01/11-01/01
URBROJ:2121/01-01-02-11-1
Đakovo, 20. listopada 2011. godine
GRADONAČELNIK
Zoran Vinković, ing. v.r.

Kao gradonačelnik nisam bio u mogućnosti
zaustaviti neke od najavljivanih promjena
Vlade i resornih ministarstava RH koje su se
značajno reflektirale i na gospodarskosocijalno stanje Grada. Zbog toga je donesena
odluka o vođenju gradske politike iz vlastitih
proračunskih sredstava na korist i dobrobit svih
građana, čime će se dugoročno osiguravati
razvoj Đakova. Dodatni uvjet realizaciji
ovakve odluke je stvarna decentralizacija
Republike Hrvatske i što je moguće veća,
sukladno usvajanju pravne stečevine EU-a,
fiskalna i svaka druga neovisnost od centralne
države. To podrazumijeva i usvajanje odluka
na nivou opće države koje će doprinijeti
njihovoj što bržoj provedbi. U tom smislu,
naša je misija činiti sve da Grad Đakovo bude
grad sretnih i zadovoljnih ljudi koji vide svoj
boljitak u sadašnjosti i budućnosti, kako za
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sebe tako i mlade naraštaje, generacije koje
dolaze. Misija nam je činiti to da ovo bude
Grad u kojem će mladi moći studirati na svom
Veleučilištu, pronalaziti zaposlenja prema
svojim sposobnostima i afinitetima i
sudjelovati u kulturno-umjetničkim, sportskim
i svim drugim sadržajima koje želimo dodatno
poboljšavati i razvijati u suradnji sa čitavom
zajednicom.
CILJEVI
- Poboljšanje raspolaganja, upravljanja i
korištenja imovine u vlasništvu Grada,
- Povećanje naplate prihoda koji pripadaju
Gradu Đakovu,
- Poboljšanje uvjeta za efikasnu protupožarnu i
civilnu zaštitu,
- Poboljšanje zbrinjavanja socijalno ugroženih
osoba i obavljanje poslova socijalne skrbi u
nadležnosti Grada,
- Uređenje naselja na području Grada,
poboljšanje kvalitete stanovanja i komunalnih
djelatnosti,
- Izgradnja objekata komunalne infrastrukture
uz osiguranje uvjeta za održivi razvitak
komunalnih djelatnosti,
- Poboljšanje uvjeta u predškolskom odgoju i
osnovnom obrazovanju, kulturi, tjelesnoj
kulturi i športu,
- Provođenje aktivnih mjera za razvoj
poduzetničkih aktivnosti uvažavajući lokalne
posebnosti i poštivanje prirodnih i prostornih
mogućnosti Grada Đakova.
Klasa: 400-06/11-01/21
Urbroj: 2121/01-01-02-11-1
Đakovo, 25. listopada 2011. godine
GRADONAČELNIK
Zoran Vinković, ing. v.r.
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Izdaje: Grad Đakovo, Uredništvo: Đakovo, Trg dr. Franje Tuđmana 4
Glavni i odgovorni urednik: Miroslav Klepo, dipl. iur., tajnik Grada , tel. 031 - 840 - 444
Godišnja pretplata iznosi 250,00 kn. Pretplata se vrši na račun broj: 2500009-1810300000
(Proračun Grada Đakova) s pozivom na broj 24 7803 - OIB, kod Hypo Alpe-Adria-Banke

