REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/17-01-21
URBROJ:2111/05-01-20-01
Đulovac, 14. kolovoz 2020.g.
ZAPISNIK
sa 21. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,
održane 14.08.2020.g. u prostorijama Hrvatskog doma u Đulovcu,
s početkom u 14,00 sati
Prisutni vijećnici: Augustin Čović, Gašpar Andrejić, Krista Tomić, Anđelko Jaković, Silvije Devald, Milanka
Brajdić, Savo Orozović, Darko Šmiderkal, Biljana Bijelić, Nikola Jaković, Smiljan Koljić i Petar Deligegić
Odsutni vijećnici: Milan Grahovac i Petar Pejčin
Ostali prisutni: Drago Hodak- načelnik, , Josip Kastmiler-pročelnik JUO.
Predsjednik OV, Augustin Čović, pozdravlja prisutne, vrši prozivku vijećnika i konstatira da je na početku sjednice
prisutno 12 vijećnika čime je osiguran kvorum potreban za rad Općinskog vijeća.
Za sjednicu predlaže slijedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,
2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Đulovac
3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac
4. Usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o ostvarenju proračuna Općine Đulovac za 2020. godinu
5. Donošenje Odluke o javnim priznanjima Općine Đulovac
6. Informacija o provedenom upravnom nadzoru u Općini Đulovac
Vijećnici nisu imali primjedbe, te Predsjednik OV prijedlog dnevnog reda daje na usvajanje
sa 11 glasova ZA, 0 PROTIV i 1 SUZDRŽANIH usvaja se predloženi dnevni red.
AD 1. Zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik OV poziva vijećnike da ukoliko imaju iznesu primjedbe na zapisnik.
Primjedbi nije bilo te Predsjednik Ov daje predloženi zapisnik na usvajanje:
sa 11 glasova ZA, 0 PROTIV i 1 SUZDRŽANI, usvaja se
Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća.
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AD 2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Đulovac
Predsjednik Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za
područje Općine Đulovac , Silvije Devald obrazložio je prijedlog odluke.
Na vlastitu inicijativu Povjerenstvo je napustio gospodin Elvir Purić.
Kako će ostati upražnjeno mjesto pravnika u Povjerenstvo, dogovoreno je da će ga zamijeniti Boris Peranović,
pravnik u Gradu Daruvaru.
Predsjednik OV otvara raspravu:
 Vijećnik Nikola Jaković postavlja pitanje da li se poštuje odredba Poslovnika o radu OV prema kojem je po
njegovom mišljenju određeno da se pojedini vijećnici mogu imenovati najviše u dva u radna tijela Općinskog
vijeća , po njegovom mišljenju neki su imenovani u više radnih tijela. Osim toga smatra da članovo pojedinih
radnih tijela moraju biti imenovani iz redova općinskog vijeća, a ima slučajeva, primjer Milana Radakovića, koji
nije član OV a imenovan je u odbor za proračun i financije
Pročelnik JUO pojašnjava da je sukladno Poslovniku o radu OV određeno da su Radna tijela Općinskog vijeća
osnovana Statutom Općine i to su:
1. Mandatna komisija,
2. Povjerenstvo za izbor i imenovanja,
3. Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.
4. Odbor za proračun i financije.
Pored radnih tijela, Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva i druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz
djelokruga Općinskog vijeća. Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu između vijećnika, a članovi iz reda
znanstvenih, stručnih i drugi javnih osoba, na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja, uz prethodni poziv
političkim strankama koje imaju vijećnike da dostave svoje prijedloge.
 Vijećnik Darko Šmiderkal nema ništa protiv stručnih članova Povjerenstva, ali sumnja da će i ovo povjerenstvo
raditi loše kao i prethodno. Podsjeća da je i kod imenovanja prethodnog Povjerenstva predlagao da u
njegovom radu sudjeluju i predstavnici opozicije , te da se odluke donose konsenzusom. Ovakav sastav
povjerenstva u kojem nije predviđeno mjesto predstavnicima opozicije nije dobar.
Predsjednik OV zatvara raspravu i daje točku na glasanje:
sa 11 glasova ZA, 1 PROTIV i 0 SUZDRŽANI, donosi se
Odluka o izmjeni Odluke imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Đulovac

AD 3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac
Kako nije bilo rasprave , Predsjednik OV daje točku na glasanje:
sa 10 glasova ZA, PROTIV 1 i 0 SUZDRŽANI, donosi se Odluke izmjeni Odluke o imenovanju
Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Đulovac
Za vrijeme glasanja odsutan vijećnik Smiljan Koljić.
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AD 4. Usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o ostvarenju proračuna Općine Đulovac za 2020. godinu
U 14:36 sati došao je vijećnik Patar Pejčin i vratio se vijećnik Smiljan Koljić. Predsjednik OV konstatira da je
trenutno na sjednici prisutno 13 vijećnika/ca, te otvara raspravu :
Predsjednik odbora za proračun i financije Silvije Devald i općinski načelnik Drago Hodak, iznose podatke iz
polugodišnjeg ostvarenja proračuna.
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 6.288.866 kn ili 10,20% manje u odnosu
na ostvarenje u prethodnoj godini, apsolutno razlika iznosi 716.016 kn.
U strukturi ukupno ostvarenih prihoda i primitaka najveći udio imaju prihodi od poreza u iznosu od 5.912,096 kn,
Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u istom razdoblju u iznosu od 3.738.959
U odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini manje su izvršeni za 2.660.740 kn ili 41,60%.
Prihodi poslovanja u 2020. godini ostvareni su u iznosu 5.912.096 kn. U odnosu na ostvarenje prihoda prethodne
godine bilježi se smanjenje od 1.077.161 kn ili 15,40%. U strukturi ovih prihoda najznačajniju stavku čine prihodi
od poreza s udjelom od 2.875.864 kn. slijede prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg
proračuna s udjelom od 1.769.905 kn. te prihodi od imovine i prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi sa
značajnijim manjim udjelom.
Rashodi poslovanja ostvareni su u drugom kvartalu 2020. godini u ukupnom iznosu od 2.688.060 kn, odnosno
16,40% manje u odnosu na prethodnu godinu.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu 376.770 kn što u odnosu
na prethodnu godinu, čini povećanje za 2.411%. Ovi prihodi odnose se na ostvarene prihode od prodaje
poljoprivredno zemljišta u vlasništvu općine Đulovac, od naknade za korištenje telefonskih linija u najznačajnijem
iznosu navedene skupine, te manji iznos otpada na prihod od prodaje stambenih objekata.
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu 860.615 kn i u odnosu na ostvarenje u istom
razdoblju prethodne godine smanjeni su za 2.321.994 kn ili 73,00 %. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine (AOP 354) ukupno bilježe pad u odnosu na prethodnu godinu za 88,70%.
Najveći pad rashoda je za modernizaciju cesta
Rashodi za nabavu prijevoznih sredstava u 2020. godini realizirani su u iznosu od 50.000 kn, a odnose se na
kupnju kombija za prijevoz djece sa posebnim potrebama.
Nematerijalna proizvedena imovina realizirana je u ukupnom iznosu od 37.832 kn što predstavlja smanjenje za
83,80% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Navedeni se iznos odnosi na troškove izrade projektne
dokumentacije, te na ulaganja u računalne programe.
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 393) ukupno bilježe značajan pad u odnosu na
prethodnu godinu. U ovoj poslovnoj godini bilježimo rashod od 661.769 kn, što predstavlja 763.315 kn manje u
odnosu na prethodno razdoblje. Pod navedenim rashodom za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini spadaju
započete investicije Općine Đulovac od kojih su iznosom najznačajnije završni radovi izgradnje društvenog doma
u Bastajima, te sanacija odlagališta otpada Cjepidlaka.
U Izvještaju o obvezama iskazuju se ukupne obveze Općine Đulovac u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020.
godine. Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 3.471.475 kn od čega dospjele obveze iznose
1.648.556 kn, a nedospjele obveze 1.822.919 kn.
Kako nije bilo rasprave , predsjednik OV daje odluku na glasovanje:
sa 11 glasova ZA, 1 PROTIV i 1 SUZDRŽANI
usvaja se Polugodišnje izvještaja o ostvarenju proračuna Općine Đulovac za 2020. godinu
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AD 5. Donošenje Odluke o javnim priznanjima Općine Đulovac
Pročelnik JUO Josip Kastmiler obrazložio je prijedlog Odluke.
Odlukom o javnim priznanjima Općine Đulovac uređuju se uvjeti za dodjeljivanje javnih priznanja, njihov izgled i
oblik, kriterij i postupak njihove dodjele te tijela koja provode postupak za dodjelu javnih priznanja Općine Đulovac.
Javna priznanja mogu se dodjeljivati stanovnicima Općine Đulovac i drugim osobama, njihovim udrugama,
ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama za uspjehe u radu kojima pridonose razvitku i
ugledu Općine, kao i za poticanje aktivnosti koje su u tome usmjerene. Javna priznanja mogu se dodjeljivati i
državljanima drugih zemalja, drugim jedinicama lokalne samouprave, te njihovim tijelima.
U tijeku jedne godine istoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se dodijeliti samo jedno javno priznanje. Osobi koja je
proglašena počasnim građaninom Općine ne mogu se dodjeljivati druga javna priznanja utvrđena ovom Odlukom.
Predložena Javna priznanja Općine su:
1. Priznanje počasnog građanina Općine Đulovac
2. Nagrada za životni djelo Općine Đulovac
3. Nagrada Općine Đulovac
4. Zahvalnica Općine Đulovac
Nije bilo rasprave , predsjednik OV daje odluku na glasovanje:
Sa 12 glasova ZA, 0 PROTIV i 1 glas SUZDRŽANI donosi se
Odluka o javnim priznanjima Općine Đulovac
AD 6. Informacija o provedenom upravnom nadzoru u Općini Đulovac
Pročelnik JUO upoznao je Općinske vijećnike sa Izvješćem o provedenom upravnom nadzoru klasa: 550-06/1905/58, urbroj:519-07-1/3-20-4 od 3. veljače 2020.
Prema predmetnom Izvješću potrebno je naknadu za troškove stanovanja priznavati svim korisnicima zajamčene
minimalne naknade do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi
na način da se sveukupni troškovi koji se naknađuju korisniku, a za koje je priložio dokaze (računi, uplatnice,
obračuni i sl.) moraju priznati u iznosu do polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate rješenjem
Centra za socijalnu skrb, prema uputama danim u Izvješću., međutim pročelniku JUO koji donosi rješenja o
ostvarivanju prava na naknadu troškova stanovanja i dalje ostaje problem iz kojih sredstava isplatiti naknadu
troškova stanovanja ako je Općinsko vijeće u proračunu za tu namjenu osiguralo 30.000,00 kn .
Primjera radi , procijenjeni stvarni troškovi stanovanja za samca do polovice iznosa ZMN-e iznosili bi 400,00 kn
mjesečno, te bi samo za jednog korisnika općina morala isplatiti 4.800,00 kn godišnje, što bi s obzirom na
sredstva osigurana u proračunu Općine Đulovac bilo dostatno tek za nešto više od 6 korisnika , dok rješenja na
zajamčenu minimalnu naknadu priznata rješenjem Centra za socijalnu skrb ima njih još cca 120 .
Činjenica je, da je člankom 100. Zakona o socijalnoj skrbi određeno da o priznavanju prava na naknadu za
troškove stanovanja rješenjem odlučuje jedinica lokalne samouprave sukladno odredbama Zakona o socijalnoj
skrbi i posebnih propisa (pretpostavljam Zakonom o upravnom postupku) , ali je isto tako i činjenica da je člankom
117. Zakona o socijalnoj skrbi propisano da su jedinice lokalne samouprave u svom proračunu dužne osigurati
sredstva za ostvarivanjem prava na naknadu troškova stanovanja.
Općinsko vijeća Općine Đulovac , kao predstavničko tijelo jedino može osigurati sredstva za ostvarivanjem prava
na naknadu troškova stanovanja kroz proces donošenja općinskog proračuna, kao temeljnog financijskog
dokumenta, a kojeg su sukladno Odluci o izvršenju proračuna (kojeg opet donosi Općinsko vijeće) dužni izvršavati
kako općinski načelnik tako i Jedinstveni upravni odjel.
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Nije bilo rasprave , predsjednik OV daje odluku na glasovanje:
sa 11 glasova ZA, 0 PROTIV i 2 SUZDRŽANA, usvaja se Informacija o provedenom upravnom nadzoru u
Općini Đulovac

AD 7. Pitanja i prijedlozi
Drugih prijedloga i zapažanja više nije bilo, predsjednik je zaključio rad sjednice Općinskog vijeća u 13.27 sati.

Zapisničar:

Predsjednik Općinskog vijeća:

Josip Kastmiler

Augustin Čović
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