REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/17-01-22
URBROJ:2111/05-01-20-01
Đulovac, 30. listopad 2020.g.

ZAPISNIK
sa 22. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac, održane dana
30. listopada 2020. g. s početkom u 11.00 sati,
način održavanja — elektronska sjednica putem e-maila i telefona/mobitela

Uvod:
Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br.
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. i 57. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene
i dopune , 2/2018-II.-izmjene i dopune i 9/2018-III. Izmjene i dopune) na prijedlog općinskog načelnika,
po hitnom postupku sazvana je 22. sjednica VII. Saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac za 30. listopad
2020. g. s početkom u 11.00 sati, način održavanja — elektronska sjednica putem e-maila i
telefona/mobitela.
Za sjednicu je predložen slijedeći:
DNEVNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RED

Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Đulovac
Odluka o načinu upravljanja grobljima na područja Općine Đulovac
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju Plana upravljanja imovinom Općine Đulovac za
2019.
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Đulovac za 2020. godinu
Program potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Općine Đulovac
zbog epidemije COVID – 19
Donošenje Odluke o kupnji zemljišta za potrebu izgradnje SRC Đulovac
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Đulovac za Projekt Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u sklopu DV Sunce, Đulovac

Poziv za sjednicu sa materijalima objavljen je na općinskoj web stranici dana 26.10.2020.
https://djulovac.hr/poziv-na-22-sjednicu-opcinskog-vijeca-opcine-dulovac/ te je dostavljen vijećnicima
putem njihovog e-maila (osim vijećnika Kriste Tomića, kojem je poziv/materijali dostavljeni osobno).
Točka 8. dostavljena je vijećnicima , kao dopuna Dnevnog reda e-mailom dana 28.10.2020.
Dopuna Dnevnog reda uvjetovana je potrebom davanja suglasnost za provedbu ulaganja na području
Općine Đulovac za projekt: Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u sklopu DV Sunce, Đulovac Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu -Lokalne razvojne strategije
LAG-a „Bilogora-Papuk“- Oznaka Natječaja PLZ-2/2020.
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Odluka se donosi svrhu prijave na natječaj iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., provedba
3.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu -Lokalne razvojne strategije
LAG-a „Bilogora-Papuk“-Oznaka Natječaja PLZ-2/2020 te ostvarivanja bespovratne potpore.
Uz Predloženi Dnevni red u Pozivu je priloženo i Obrazloženje slijedećeg sadržaja:
- uvjetovano izvanrednom situacijom uslijed postojeće pandemije, te Upute za rad sjednice putem emaila/mobitela:
Vijećnice/ci, načelnik, zamjenik, pročelnik i voditelj zapisnika zamoljeni su da u zakazano vrijeme
početka elektronske sjednice (11:00 sati) sa svog e-maila /mobitela pošalju na e-mail Općine Đulovac
opcina.djulovac@gmail.com odnosno na mobitel predsjednika Općinskog vijeća 091 605 53 92 odgovor
„Prisutna/tan“.
Rad će se nastaviti putem istog e-maila/mobitela. Vijećnici neće dolaziti na sjednicu u Općinu Đulovac,
izuzev predsjednika Vijeća.
Nadalje:
1. Nakon utvrđivanja postojanja kvoruma, na e-mail/mobitel vijećnika poslat će se utvrđeni broj
prisutnih vijećnika i pisana naznaka da li je netko odsutan.
2. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje dnevnog reda bez
rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će Za ili Protiv ili Suzdržan/a za prijedlog
Dnevnog reda za 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đulovac.
3. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje Za ili Protiv ili
Suzdržan/a za Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,
4. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje bez rasprave, s
postojećim mogućnostima — napisat će Za ili Protiv ili Suzdržan/a za donošenje Odluke o
obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Đulovac.
5. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje bez rasprave, s
postojećim mogućnostima — napisat će Za ili Protiv ili Suzdržan/a za donošenje Odluka o
načinu upravljanja grobljima na područja Općine Đulovac.
6. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje bez rasprave, s
postojećim mogućnostima — napisat će Za ili Protiv ili Suzdržan/a za donošenje Odluke o
usvajanju Izvješća o ostvarenju Plana upravljanja imovinom Općine Đulovac za 2019.
7. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje bez rasprave, s
postojećim mogućnostima — napisat će Za ili Protiv ili Suzdržan/a za donošenje Odluke I.
Izmjene i dopune Proračuna Općine Đulovac za 2020. godinu
8. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje bez rasprave, s
postojećim mogućnostima — napisat će Za ili Protiv ili Suzdržan/a za donošenje Odluke o
kupnji zemljišta za potrebu izgradnje SRC Đulovac
9. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje bez rasprave, s
postojećim mogućnostima — napisat će Za ili Protiv ili Suzdržan/a za donošenje Odluke o
davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Đulovac za Projekt Izgradnja i
opremanje dječjeg igrališta u sklopu DV Sunce, Đulovac
Na kraju, nakon pristiglih i utvrđenih rezultata glasovanja, napisat će se koje točke su usvojene odnosno
nisu usvojene te da je sjednica dovršena u sati.
Za sve vrijeme trajanja online sjednice, vijećnice/ci mogu zvati na navedeni broj mobitela, kao i na
telefon Općine Đulovac 043 382 028 radi pojašnjenja ispunjavanja obrasca odnosno načina glasovanja.
Predsjednik Općinskog vijeća. Augustin Čović konstatira da je 30. listopada 2020. g. s početkom u 11.00
sati, započela 20. sjednica VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja je održana elektronski,
odnosno putem e-maila i telefona/mobitela.
U općinskoj vijećnici Općine Đulovac u 11.00 sati prisutni su:
- Augustin Čović, predsjednik Općinskog vijeća
- Drago Hodak, općinski načelnik
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- Tuna Ivić, zamjenik općinskog načelnika
- Antun Kolić službenik JUO
- Josip Kastmiler, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, u svojstvu koordinatora i zapisničara.
Svoju prisutnost putem e-maila, odnosno telefona/mobitela potvrdili su slijedeći općinski vijećnici:
Gašpar Andrejić, Krista Tomić, Anđelko Jaković, Silvije Devald, Milanka Brajdić, Petar Pejčin, Savo
Orozović, Darko Šmiderkal, Biljana Bijelić, Nikola Jaković, , Petar Deligegić .
Svoju prisutnost putem e-maila, odnosno telefona/mobitela nisu prijavili Milan Grahovac i Smiljan
Koljić
Predsjednik OV Augustin Čović, konstatira da se za elektronsku sjednicu prijavilo 11 vijećnika, te je uz
njega prisutno 12 vijećnika čime je osiguran kvorum, te otvara glasanje za prijedlog Dnevnog reda.
sa 11 glasova ZA, 0 PROTIV i 1 SUZDRŽANA, bez rasprave usvaja se
Dnevni red za 22. sjednice Općinskog vijeća.
Nakon toga, sukladno obrazloženju priloženom u prijedlogu Dnevnog reda, predlaže 1. točku Dnevnog
reda :
Ad. 1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,
sa 11 glasova ZA 0 PROTIV i 1 SUZDRŽANI, usvaja se bez rasprave
Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća.
Ad. 2. Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Đulovac
sa 11 glasova ZA 0 PROTIV i 1 SUZDRŽANI, usvaja se bez rasprave
Odluka o usvajanju obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Đulovac
Ad. 3. Donošenje Odluke o načinu upravljanja grobljima na područja Općine Đulovac
sa 11 glasova ZA, 0 PROTIV i 1 SUZDRŽAN, donosi se bez rasprave Odluka o načinu upravljanja
grobljima na područja Općine Đulovac
Ad. 4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju Plana upravljanja imovinom Općine
Đulovac za 2019.
sa 11 glasova ZA, 0 PROTIV i 1 SUZDRŽAN, donosi se, bez rasprave Odluka o usvajanju Izvješća o
ostvarenju Plana upravljanja imovinom Općine Đulovac za 2019.
Ad. 5. Donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Đulovac za 2020. godinu
sa 10 glasova ZA, 2 PROTIV i 0 SUZDRŽAN, donosi se, bez rasprave Odluka o I. Izmjenama i
dopunama Proračuna Općine Đulovac za 2020. godinu
Ad. 6. Donošenje Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na
području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19
sa 10 glasova ZA, 0 PROTIV i 2 SUZDRŽANA , donosi se bez rasprave Program potpore
poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Općine Đulovac zbog epidemije
COVID – 19
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Ad.7. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o ostvarenju proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu
sa 11 glasova ZA, 3 PROTIV i 0 SUZDRŽAN, donosi se, bez rasprave Odluka o usvajanju
Godišnjeg izvještaja o ostvarenju proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu
Ad. 8. Donošenje Odluke Donošenje Odluke o kupnji zemljišta za potrebu izgradnje SRC Đulovac
sa 9 glasova ZA, 2 PROTIV i 0 SUZDRŽAN, donosi se bez rasprave Odluka o kupnji zemljišta
za potrebu izgradnje SRC Đulovac
Od glasanja se izuzeo predsjednik OV Augustin Čović
Ad. 9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Đulovac
za Projekt - Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u sklopu DV Sunce, Đulovac
sa 10 glasova ZA, 0 PROTIV i 2 SUZDRŽANA, donosi se bez rasprave Odluka o o davanju
suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Đulovac za Projekt - Izgradnja i opremanje
dječjeg igrališta u sklopu DV Sunce, Đulovac

22. sjednica VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja je održana elektronski, odnosno putem
e-maila i telefona/mobitela završena je u 12.00 sati
U prilogu:
- prikaz glasanja općinskih vijećnika

Zapisničar:

Predsjednik Općinskog vijeća:

Josip Kastmiler

Augustin Čović
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