REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/17-01-25
URBROJ:2111/05-01-21-01
Đulovac, 25. siječanj 2021.g.
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, sazivam vanrednu 25. sjednicu VII. Saziva
Općinskog vijeća Općine Đulovac zakazanu za dan

29. siječnja (petak ) 2021. g. s početkom u 10.00 sati,
način održavanja — elektronska sjednica putem e-maila i telefona/mobitela
Za sjednicu predlažem slijedeći:
DNEVNI

RED

1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,
2. I. izmjene i dopuna Proračuna Općine Đulovac za 2021. godinu
3. Program potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika u linijskom
prijevozu na području Općine Đulovac na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19
4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova
Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Đulovac
Obrazloženje:
— elektronska sjednica putem e-maila i telefona/mobitela uvjetovana je izvanrednom situacijom
nastale pandemije virusa COVID19
Upute za rad sjednice putem
e-maila/mobitela:
Mole se vijećnice/ci, načelnik, zamjenik, pročelnik i voditelj zapisnika da u zakazano vrijeme početka elektronske
sjednice (10:00 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.
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 25. 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 24. 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 I. izmjene i dopuna Proračuna
Općine Đulovac za 2021. godinu
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 Program potpore poduzetnicima koji
obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika u linijskom prijevozu na području Općine
Đulovac na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19
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 izmjeni i dopuni Odluke o
izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od
prirodnih nepogoda Općine 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 091 605 53 92 kao i na
telefon Općine Đulovac 043 382 028 radi pojašnjenja ispunjavanja obrasca odnosno načina glasovanja.
Materijali se nalaze u prilogu Dnevnog reda, a dostupni su i na općinskoj web stranici www.djulovac.hr
Obrazloženje
Proračun Općine Đulovac za 2021. godinu usvojen je na 23.sjednici Ov od 18.12.2020. i objavljen u Službenom glasniku
Općine Đulovac br. 9/2020 od 30.12.2020.
29. prosinca 2020. i ponovo 06. siječnja 2021. godine područja gradova Petrinja, Glina i Sisak sa okolnim selima pogodio
je razorni potres čiju posljedicu su osjetili i stanovnici Bjelovarsko-bilogorske županije, a tako i naše općine u kojoj je
zabilježena šteta na ukupno 6 stambenih objekata (Veliki Milatinac 1, totalna šteta) Velika i Mala Babina Gora 3 objekta
šteta je takva da objekti nisu sigurni za stanovanje te 1 stambeni objekt u Đulovcu koji više nije siguran za stanovanje.
U potpunosti je uništen objekt Kate Mužar iz Velikog Miletinca, te Josipa Prše i Fadljević Barice iz Male Babine Gore, te
Josipa Graghovca iz Velike Babine Gore.
Za potrebu osiguranja inicijalnih sredstva za stambeno zbrinjavanje potrebno je bilo povećati rashodovnu stavku
elementarna nepogoda sa 20.000,00 kn na 150.000,00 , Poravnanje je izvršeno na prihodovnoj strani - Tekuće pomoći iz
županijskih proračuna - ELEMENTARNA NEPOGODA
Štetu je prijavila i Osnovna Škola u Đulovcu za objekt OŠ Đulovac i područne Škole Veliki Bastaji , Batinjani i Donja Vrijeska,
te je na prijedlog općinskog načelnika županu BBŽ-e upućen zahtjev za donošenjem Odluke o proglašenju prirodne
nepogode potresa koji je pogodio cijelo područje Općine Đulovac ,sukladno članku 3. stavak 2. točka 7. Zakona o
ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine br. 16/19).
Župan, Bjelovarsko-bilogorske županije je dana 21. siječnja 2021. donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode –potresa
na području gradova Čazma, Garešnica i Grubišno Polje te općina Berak, Đulovac, Hercegovac, Ivanska, Kapela, Nova
Rača, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac, KLASA: 920-11/21-01/1, URBROJ: 2103-09-21-24 od 21.siječnja 2021.
Općinsko povjerenstvo općine Đulovac za procjenu šteta od prirodnih nepogoda uputio je dana 22.01.2021. Javni poziv za
prijavu štete na stambenim i građevinskim objektima (potres) https://djulovac.hr/dokument/javni-poziv-za-prijavu-stete-nastambenim-i-gradevinskim-objektima-potres/ kojim se pozivaju se oštećenici, fizičke i pravne osobe na čijoj je imovini
utvrđena šteta od prirodnih nepogoda-potresa da prijave štetu na stambenim i građevinskim objektima Općinskom
povjerenstvu Općine Đulovac za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u pisanom obliku, na propisanom obrascu.
Sukladno članku 25. Zakona o ublażavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda obvezuju se gradska i općinska

povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne
nepogode –potresa na području gradova Čazma, Garešnica i Grubišno Polje te općina Berak, Đulovac, Hercegovac,
Ivanska, Kapela, Nova Rača, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac, KLASA: 920-11/21-01/1, URBROJ: 2103-09-21-24 od
21.siječnja 2021. zaprime prijave šteta od oštećenika na propisanom obrascu, ( ROK 29.01.2021) , te u roku 15 dana od
dana donošenja one Odluke unesu sve zaprimljene prve procjene štete u Registar šteta (ROK 05.02.2021.)
Županijsko povjerenstvo je dužno u raku 60. dana od dana proglašenja Odluke objediniti sva izvješća općinskih povjerenstava
i dostaviti ih državnom povjerenstvu RH.
Upitno je da li će, i kada će Vlada RH s obzirom na veliku štetu od potresa od na području grada Zagreba , a sada nažalost
još veću na području gradova Petrinje, Glina , Siska i okolnih sela odobriti sredstva za područje Općine Đulovac, te na
prijedlog općinskog načelnika sazivam 25. sjednicu OV sa predloženim Dnevnim redom s naglaskom na 2. točku Dnevnog
reda : I. izmjene i dopune proračuna za 2021. kojima bi se osigurala inicijalna sredstva koja bi omogućila općinskom načelniku
operativnost u iznalaženju što žurnijeg rješenja za stambeno zbrinjavanje ugroženih stanovnika.

Predsjednik Općinskog vijeća
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