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1.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-02/22-02/2-2
Ur. broj: 2103-8-01-22-01
Đulovac, 19. ožujka 2022.
Na osnovu članka 59. i 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 ,110/18 i
32/20 ) i članka 41. Statuta Općine Đulovac ( „Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/2021), Općinsko vijeće Općine
Đulovac na svojoj 8. sjednici VIII. Saziva održanoj 19. ožujka 2022..donijelo je
ODLUKU
o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi
Članak 1.
Komunalna infrastruktura na području općine Đulovac navedena u tablicama (u prilogu) na području općine
Đulovac proglašava se javnim dobrom u općoj uporabi i vlasništvo je Općine Đulovac
Članak 2.
Sukladno članku 62. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu, nalaže se nadležnom Općinskom sudu u
Bjelovaru, Stalna služba u Daruvaru da u zemljišnim knjigama izvrši upis komunalne infrastrukture iz čl. 1. ove
Odluke, kao javno dobro u općoj uporabi, vlasništvo Općine Đulovac.
Članak 3.
Za evidentiranje i upis u zemljišne knjige komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke, upisane u zemljišne
knjige na ime Republike Hrvatske, primijeniti će se postupak uređen zakonom kojim se ureduje upravljanje i
raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.
Članak 4.
Tablice u prilogu ove Odluke sa popisom komunalne infrastrukture na području općine Đulovac, čine sastavni dio
ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluku stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Đulovac“.

Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković,v.r.
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OBRAZLOŽENJE:
Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj: 68/18, 110/18 i 32/20) sadrži dosta novina u nadležnostima jedinica
lokalne samouprave te ovlastima istih, na način postupanja i upisa komunalne infrastrukture u evidencije i zemljišne knjige.
Naime, člankom 59. predmetnog Zakona odredio je da komunalnu infrastrukturu cine:
1. nerazvrstane ceste
2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
3. javna parkirališta
4. javne garaže
5. javne zelene površine
6. građevine i uređaji javne namjene
7. javna rasvjeta
8. groblja i krematoriji na grobljima
9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.
Istim člankom i to st. 2. osim navedenih građevina Općinsko vijeće može odlukom odrediti i druge građevine komunalne
infrastrukture, ako služe za obavljanje komunalne djelatnosti.
Zakon također ureduje pravno-tehničke radnje, te postupak za evidentiranje u katastru i upis u zemljišne knjige komunalne
infrastrukture izgrađene do dana stupanja na snagu naprijed navedenog Zakona, odnosno do 4.kolovoza.2018.godine.
Svrha opisanih odredbi je konačno razrješenje pravnog statusa komunalne infrastrukture koja nije evidentirana u katastru i
koja nije upisana u zemljišne knjige, radi usklađenja upisa sa stvarnim stanjem izgrađene komunalne infrastrukture.
Odredbama članka 61. i 62. istog Zakona određen je pravni status komunalne infrastrukture, te istu definira kao javno dobro u
općoj uporabi u vlasništvu odnosno suvlasništvu jedinice lokalne samouprave i/ili osobe koja obavlja komunalnu djelatnost,
komunalna infrastruktura može biti u pravnom prometu isključivo između jedinica lokalne samouprave i pravnih osoba koje
obavljaju komunalne djelatnosti te druge osobe na toj infrastrukturi ne mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava
građenja sukladno odluci predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, te ne može biti predmet ovrhe niti stečaja.
Komunalna infrastruktura stječe status javnog dobra u općoj uporabi danom njezine izgradnje, uređenja odnosno stupanja na
snagu odluke o proglašenju javnog dobra u općoj uporabi, te se upisuje u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi i
kao vlasništvo odnosno suvlasništvo jedinice lokalne samouprave i/ili javnog isporučitelja koji upravlja komunalnom
infrastrukturom.
Iznimka od ovog pravila je komunalna infrastrukturu izgrađena na pomorskom dobru.
Odluku o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi i odluku o ukidanju statusa javnog dobra u
općoj uporabi komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.
Odluka mora sadržavati naziv i vrstu komunalne infrastrukture, podatak o katastarskoj i zemljišno knjižnoj cestici i katastarskoj
općini na kojoj se infrastruktura nalazi te nalog nadležnom sudu za upis statusa javnog dobra u općoj uporabi u zemljišne
knjige odnosno za brisanje tog statusa ako se radi o infrastrukturi koja se upisuje u zemljišne knjige, te se dostavlja nadležnom
sudu radi provedbe upisa statusa javnog dobra u općoj uporabi u zemljišnim knjigama odnosno radi brisanja tog statusa.
Odredbom članka 132.Zakona komunalna infrastruktura izgrađena do dana stupanja na snagu ovoga Zakona koja nije
evidentirana u katastru iii nije evidentirano njezino stvarno stanje evidentira se u katastru na temelju geodetskog elaborata
izvedenog stanja komunalne infrastrukture, potvrde jedinice lokalne samouprave da se radi o komunalnoj infrastrukturi, a koje
pribavlja i nadležnom tijelu za katastar dostavlja jedinica lokalne samouprave odnosno javni isporučitelj koji upravlja
komunalnom infrastrukturom i rješenja nadležnog zemljišno knjižnog suda o provedbi prijavnog lista u zemljišnu knjigu.
Prijavni list za prethodnu provedbu u zemljišnoj knjizi izrađen u skladu s pregledanim i potvrđenim geodetskim elaboratom
izvedenog stanja komunalne infrastrukture i potvrdu jedinice lokalne samouprave da se radi o komunalnoj infrastrukturi
zemljišno knjižnom sudu po službenoj dužnosti dostavlja nadležni ured za katastar.
Potvrda mora sadržavati katastarske i zemljišno knjižne oznake zemljišta na kojem se nalazi i tvrdnju da se radi o komunalnoj
infrastrukturi.
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Komunalna infrastruktura evidentira se u katastru i upisuje u zemljišne knjige kao neotuđivo vlasništvo odnosno suvlasništvo
jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi i/ili javnog isporučitelja koji upravlja komunalnom infrastrukturom,
neovisno o postojanju upisa vlasništva i/ili drugih stvarnih prava treće osobe.
Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na komunalnu infrastrukturu izgrađenu na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske ,
te je taj postupak uređen zakonom kojim se ureduje upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.
Kako je odredbama Zakona omogućena evidencija u katastru i upis u zemljišne knjige, potrebno je pristupiti donošenju ove
Odluke s ciljem usklađenja stvarnog stanja, obzirom na veliku važnost komunalne infrastrukture za kvalitetno obavljanje
osnovnih djelatnosti općine Đulovac.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Josip Kastmiler,v.r.
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I. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
(trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, uređene plaže, biciklističke i pješačke staze,
pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste)
Br.

Naziv komunalne
infrastrukture

Vrsta komunalne
infrastrukture

JAVNE PROMETNE
POVRŠINE

Trgovi

1.
2.
3
4
5

Pločnici
Javni prolazi
Javne stube
Prečaci

6
7
8
9
10
11
12
13

Uređene plaže
Biciklističke staze
Pješačke staze
Pothodnici
Podvožnjaci
Nadvožnjaci
Mostovi
Tuneli

Šetališta

lokacija

Katastarske i
zemljišno
knjižne čestice

Katastarska
općina

Đulovac uz
potok Rijeka

442/1

Đulovac

II. Javna parkirališta
(uređene javne površine koje se koriste za parkiranje motornih vozila i/ili drugih cestovnih vozila s pripadajućom
opremom na zemljištu u vlasništvu lokalne jedinice
Br.

Naziv komunalne
infrastrukture

Vrsta komunalne
infrastrukture

JAVNA PARKIRALIŠTA

Javna parkirališta

lokacija

Katastarske i
zemljišno
knjižne čestice

Katastarska
općina

III. Javne garaže
(podzemne i nadzemne građevine koje se koriste za parkiranje motornih vozila s pripadajućom opremom, čiji je
investitor odnosno vlasnik lokalna jedinica ili osoba koja obavlja komunalnu djelatnost pružanja usluge
parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama)
Br.

Naziv komunalne
infrastrukture

Vrsta komunalne
infrastrukture

JAVNE GARAŽE

Javna garaža

lokacija

Katastarske i
zemljišno
knjižne čestice

Katastarska
općina

IV. Javne zelene površine
(parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom
opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio
nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i slično)
Br.

Naziv komunalne
infrastrukture

Vrsta komunalne
infrastrukture

DJEČJA IGRALIŠTA S
PRIPADAJUĆOM
OPREMOM i JAVNI
ŠPORTSKI I

Dječja igrališta s
pripadajućom
opremom i javni
športski i

lokacija

Katastarske i
zemljišno
knjižne čestice

Katastarska
općina
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1.
2.

3

4

5

REKREACIJSKI
PROSTORI
Nogometno igralište NK
Tomislav
Dječje igralište sa
pripadajućom opremom
od Dječjeg vrtića Đulovac
sportsko igrališta
polivalentne namjene s
uređenjem prilaznog puta
i parkirališta u
Koreničanima
otvorenog sportskog
igrališta polivalentne
namjene s u naselju
Batinjani
asfaltno sportsko igralište
polivalentne namjene s
uređenjem prilaznog puta
i parkirališta uz društveni
dom u Maslenjači

rekreacijski
prostori
Sportski prostor
Dječja igrališta s
pripadajućom
opremom

Đulovac

221/1

Đulovac

Đulovac

221/4

Đulovac

Koreničani

46/3 i 49/4

Koreničani

Batinjani

225/23

Vukovije

Velika
Maslenjača

573

Mali Bastaji

Sportski prostor

Sportski prostor

Sportski prostor

V. Građevine i uređaji javne namjene
(nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni
satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja
turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene
lokalnog značaja)
Br.

1.

Naziv komunalne
infrastrukture
GRAĐEVINE I
UREĐAJI JAVNE
NAMJENE
Nadstrešnica na stajalištu
u Katincu

2.

Nadstrešnica na stajalištu
u Malim Bastajima

3

Informativna ploča
srednjevjekovna kula
Stupčanica

4
5
6

Vrsta komunalne
infrastrukture

lokacija

Nadstrešnice na
stajalištima javnog
prometa
Nadstrešnice na
stajalištima javnog
prometa

Katinac

Oznake zaštićenih
dijelova prirode

Veliki Bastaji

Katastarske i
zemljišno
knjižne čestice

Katastarska
općina

Mali Bastaji

Veliki Bastaji

Oznake sadržaja
turističke namjene
Spomenici i
skulpture
Druge građevine,
uređaji i predmeti
javne namjene
lokalnog značaja
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VI. Javna rasvjeta
(građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten
promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te
drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu lokalne jedinice)
Br.

Naziv komunalne
infrastrukture

Vrsta komunalne
infrastrukture

lokacija

JAVNA RASVIJETA

Ormari za mjerenje
utroška električne
energije i za
upravljanje javnom
rasvjetom
Rasvjetni stupovi

Katastarske i
zemljišno
knjižne čestice

Katastarska
općina

VII. Groblja i krematoriji na grobljima
(ograđena zemljišta na kojima se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih,
pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja)
Br.

1.
2.

3
4
5
6

Naziv komunalne
infrastrukture
GROBLJA I
KREMATORIJI NA
GROBLJIMA
Mjesno groblje u
Vukovju
Mjesno groblje u
Velikim Bastajima

Mjesna groblja u
Đulovcu
Groblje i zvonik Đulovac
Groblje Cjepidlake

Vrsta
komunalne
infrastrukture

groblje

groblje
groblje
groblje
groblje

18
19
20

Mrtvačnica Vukovije
Groblje Dobra Kuća

mrtvačnica
groblje

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Katastarske i
zemljišno
knjižne čestice

Katastarska općina

Vukovije

225/28, 431/3

Vukovije

Veliki Bastaji

1433/6,
1433/7.,
1433/8, 1433/5
D
25, 26, 27

Veliki Bastaji

Đulovac
Gornje
Cjepidlake

24
263

Đulovac
Đulovac

Cjepidlake

1

Cjepidlake

Cjepidlake
Klisa
Klisa
Removac
Removac
Potočani
Potočani
Krivaja
Krivaja
Koreničani

751
98
413/11
176
269/73
829
1061
596
1067
561

Cjepidlake
Klisa
Klisa
Removac
Removac
Potočani
Potočani
Krivaja
Krivaja
Koreničani

Koreničani
Batinjani

784/3, 784/29
224, 225/24,
225/23, 225/28
431/3
183

Koreničani
Vukovije

groblje

Groblje Donje
Cjepidlake
Groblje Gornje
Cjepidlake
Groblje u selu
Groblje u selu
Nepolodno groblje
Groblje Okućnica
Groblje u Klamači
Groblje u Krivaji
Groblje Grčko istočni
Groblje
Groblje u uvali
Groblje Groblje
Trešnjevac u Grabovcu
Groblje Batinjani

7

lokacija

Đulovac

Đulovac

groblje
groblje
groblje
groblje
groblje
groblje
groblje
groblje
groblje
groblje
groblje
groblje

Vukovije
Dobra Kuća

Vukovije
Dobra Kuća
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21
22

Groblje Gornja Vrijeska
Groblje Maslenjača

groblje

556 dio
1238/2

Vrijeska
Vrijeska

23
24
25
26
27
28
29

Groblje Drenovac
Groblje Donja Vrijeska
Alatnica Trešnjevac
Groblje Borova Kosa
Mrtvačnica Borova Kosa
Mrtvačnica V. Bastaji
Groblje Poljana

groblje
groblje

Vrijeska
Vrijeska
Vrijeska
Vrijeska
Vrijeska
Veliki Bastaji
Bastajski Brđni

Katinac
Potočni
Đulovac
Đulovac

830/3
313
314
1712
1712
1433/17
1, 393/135,
393/136,
393/137,
393/138,
393/13
829, 834, 835
1061, 1075/1
39/2
409

groblje

Đulovac

263

Đulovac

groblje
groblje

176
269/1152 -dio

Removac
Removac
Removac

Krivaja

groblje

groblje
mrtvačnica
mrtvačnica

Gornja Vrijeska
Maslenjača
(Nađovac)
Donja Vrijeska
Donja Vrijeska
Donja Vrijeska
Borova Kosa
Borova Kosa
Veliki Bastaji
Bastajski Brđani

groblje

30
31
32
33

groblje
groblje
mrtvačnica

35
36

Groblje Brdo
Groblje Krivaja
Mrtvačnica Đulovac
Groblje Preko prugešumarija
Groblje Češke njive
(Paška)
Groblje Šaš
Groblje Kreševine

37

Groblje Potkućnice

groblje

38
39
40
41
42

Groblje Mala Klisa
Groblje u selu
Groblje Velika Klisa
Groblje Kornaš
Groblje Brežnica

groblje
groblje
groblje
groblje
groblje

Removac
Mala Babina
Gora
Velika Babina
Gora
Mala Klisa
Mala Klisa
Velika Klisa
Velika Klisa
Nova Krivaja

43

Groblje Brezine
(Šavrljuga
Groblje Čalinac

groblje

Nova Krivaja

269/73,
269/748
98
413/1
767/2
982
1067, dio
1070/1
396/2

groblje

Stara Krivaja

596

34

44

groblje

Potočani
Potočani
Đulovac
Krivaja

Klisa
Klisa
Klisa
Klisa
Krivaja
Krivaja

VIII. Nerazvrstane ceste
(ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na propisani način i pod
propisanim uvjetima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste)

Br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Naziv komunalne
infrastrukture
Put u Mali Bastaji
Put u Mali Bastaji
Put u Mali Bastaji
Put u Mali Bastaji
Put u Mali Bastaji
Put u Mali Bastaji
Put u Ilovi
Put u Šibovu polju
Put u pašnjaku
Put u pašnjaku
Put u pašnjaku
Put u pašnjaku

Vrsta komunalne
infrastrukture
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste

lokacija

Katastarske i
zemljišno
knjižne čestice
80/2
81/3
88/2
89/3
100/4
700/3
838
1077/2
1087
1116
1136/1
1152

Katastarska
općina
Mali Bastaji
Mali Bastaji
Mali Bastaji
Mali Bastaji
Mali Bastaji
Mali Bastaji
Mali Bastaji
Mali Bastaji
Mali Bastaji
Mali Bastaji
Mali Bastaji
Mali Bastaji
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13
14
15

16
17

18
19
20
21
22
23

24
25

26

27
28
29
30

31

32

33
34
35
36
37
38
39
40

41

Put u Malim
Bastajima
Put u Miletincu
N2 Mali Bastaji
(L37129) Maslenjača nerazvrstana cesta
N2 Mali Bastaji
(L37129) Maslenjača nerazvrstana cesta
Put
Put Pištanac
Put
Put Đulovac
Put za Puklicu
Kuća, gospodarska
zgrada, pomoćna
zgrada i dvorište
Đurina ulica - na
dijelu čestice nalazi se
put
Put poljski
Šikara u Vinodolu na dijelu čestice
nalazi se put
Šikara u Vinodolu na dijelu čestice
nalazi se put
Put
Put
Put
Spainska njiva - kanal
- na dijelu čestice
nalazi se put
Krivajac - rijeka - na
dijelu čestice nalazi se
put
Put u Malim
Bastajima
Put u Šibovom polju
Put u pašnjaku
Šibovo poljo - put
Šibovo poljo - put
Poljski put
Poljski put
Put
Voćnja i put u
Vukovju - na dijelu
čestice nalazi se put
Voćnja i put u
Vukovju - na dijelu
čestice nalazi se put

Nerazvrstane ceste

1249/2

Mali Bastaji

Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste

1317
296

Mali Bastaji
Mali Bastaji

Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste

461
948/1

Mali Bastaji
Mali Bastaji

Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste

1044/200
824/8
980/59
435
437
199/1

Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste

522
284

Puklica
Puklica

Nerazvrstane ceste

285

Puklica

Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste

186
570/1
683
594/2

Mali Bastaji
Mali Bastaji
Mali Bastaji
Mali Bastaji

Nerazvrstane ceste

97/3

Mali Bastaji

Nerazvrstane ceste

379

Mali Bastaji

Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste

947/1
1102/3
948/2
948/3
1354
1380
426/2
426/16

Mali Bastaji
Mali Bastaji
Mali Bastaji
Mali Bastaji
Vukovje
Vukovje
Vukovje
Vukovje

Nerazvrstane ceste

426/17

Vukovje

Vrijeska
Cjepidlake
Cjepidlake
Đulovac
Đulovac
Đulovac
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10
42

43

44

45

46
47
48
49
50
51
52
53

54

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65

66

67

68

69
70

Voćnja u Vukovju na dijelu čestice
nalazi se put
Oranica u
Svetoanskom polju na dijelu čestice
nalazi se put
Šuma u borovoj kosi na dijelu čestice
nalazi se put
Šuma u borovoj kosi na dijelu čestice
nalazi se put
Put Najštif
Put Najštif
Put Najštif
Put Đulovac
Puklica - cesta
JAVNA CESTA LC
40022 - lokalna cesta
JAVNA CESTA LC
37134 - lokalna cesta
Ulica Žrtava
domovinskog rata put
N25 ĐULOVAC
(L40022) - STARA
KRIVAJA (L37135) nerazvrstana cesta
Put
Put
Put
Put
Put
Put
Put
Put
Put
Šuma kravljak - na
dijelu čestice nalazi se
put
Šuma kravljak - na
dijelu čestice nalazi se
put
Šuma kravljak - na
dijelu čestice nalazi se
put
Visok šuma kravljak na dijelu čestice
nalazi se put
Visok šuma kravljak na dijelu čestice
nalazi se put
Poljski put
Put

Nerazvrstane ceste

426/19

Vukovje

Nerazvrstane ceste

162/1

Vrijeska

Nerazvrstane ceste

1731

Vrijeska

Nerazvrstane ceste

1733

Vrijeska

Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste

431/1
430
431/2
243/2
503
414

Đulovac
Đulovac
Đulovac
Đulovac
Puklica
Đulovac

Nerazvrstane ceste

438

Đulovac

Nerazvrstane ceste

539

Krivaja

Nerazvrstane ceste

397

Krivaja

Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste

1061
1063
1064
282/7
284/1
284/2
284/3
284/4
284/5
573/86

Cjepidlake
Cjepidlake
Cjepidlake
Removac
Removac
Removac
Removac
Removac
Removac
Klisa

Nerazvrstane ceste

573/90

Klisa

Nerazvrstane ceste

573/91

Klisa

Nerazvrstane ceste

573/87

Klisa

Nerazvrstane ceste

573/88

Klisa

Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste

1295
1064

Klisa
Cjepidlake
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71
72
73
74
75
76

77
78
79
80
81
82
83

84

85

86

87

88

Put
put
Put u Stojanovcu
Put u Stojanovcu
Put u Preboju
Oranica u Stojanovcu
- na dijelu čestice
nalazi se put
Put u Stojanovcu
Put u Preboju
Put Donji Preboj
Put Donji Preboj
Šumski put
Poljski put
N24 VELIKI
BASTAJI (ŽC3301)ŠKODINOVAC nerazvrstana cesta
N24 VELIKI
BASTAJI (ŽC3301)ŠKODINOVAC nerazvrstana cesta
N24 VELIKI
BASTAJI (ŽC3301)ŠKODINOVAC nerazvrstana cesta
N26 STARA
KRIVAJA (L37135) NOVA KRIVAJA
(L37136) nerazvrstana cesta
N26 STARA
KRIVAJA (L37135) NOVA KRIVAJA
(L37136) nerazvrstana cesta
Selište - cesta

Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste

1065
1066
441/33/C
441/34/C
435/2
441/35/B

Cjepidlake
Cjepidlake
Brđani
Brđani
Brđani
Brđani

Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste
Nerazvrstane ceste

441/35/C
435/2
436/5
437/2
524
522
1963

Brđani
Brđani
Brđani
Brđani
Brđani
Brđani
Veliki Bastaji

Nerazvrstane ceste

1964/1

Veliki Bastaji

Nerazvrstane ceste

1964/3

Veliki Bastaji

Nerazvrstane ceste

175

Krivaja

Nerazvrstane ceste

177

Krivaja

Nerazvrstane ceste

1133

Vrijeska
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2.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 601-01/22-01/01-1
Ur. broj: 2103-08-01-22-01
Đulovac 19. ožujak 2022.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,98/19 i 144/20), i članka 41. Statuta
Općine Đulovac ( „Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2021) , Općinsko vijeće Općine Đulovac na svojoj 8.
sjednici VIII. Saziva održanoj 19. ožujka 2022. donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Općine Đulovac
u Dječjem vrtiću "Vladimir Nazor " Daruvar i Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca Daruvar
Članak 1.
Članak 1. Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Općine Đulovac u Dječjem vrtiću "Vladimir Nazor "
Daruvar ( „Službeni glasnik Općine Đulovac br.8/2021) mijenja se i glasi:
„Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i postupak sufinanciranja boravka djece u Dječjem vrtiću "Vladimir Nazor " Daruvar i Češkog
dječjeg vrtića Ferde Mravenca Daruvar za razdoblje od 1.travnja 2022. do 31. kolovoza 2022. .“

Članak 2.
Članak 4. Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Općine Đulovac u Dječjem vrtiću "Vladimir Nazor "
Daruvar ( „Službeni glasnik Općine Đulovac br.8/2021) mijenja se i glasI:
„Ovlašćuje se općinski načelnik da sa Gradom Daruvarom, kao osnivačem Dječjeg vrtića "Vladimir Nazor " i Češkog dječjeg
vrtića Ferde Mravenca Daruvar potpiše ugovor o sufinanciranju boravka djece s područja Općine Đulovac u Dječjem vrtiću
"Vladimir Nazor " Daruvar, i u Češkom dječjem vrtiću Ferde Mravenca Daruvar kojim se Općina Đulovac obvezuje plaćati
mjesečno na ime sufinanciranja boravka djeteta iznos od 400,00 kn po osim za djecu sa posebnim potrebama i poteškoćama
u razvoju za koje se sufinancirati iznos do pune ekonomske cijene, za djecu čija su oba roditelja zaposlena.
Ekonomska cijena boravka djece u Dječjem vrtiću "Vladimir Nazor " Daruvar i u Češkom dječjem vrtiću Ferde Mravenca
Daruvar je 1.600,00 kn mjesečno po djetetu. „

Članak 3.

Članak 5. Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Općine Đulovac u Dječjem vrtiću "Vladimir Nazor "
Daruvar ( „Službeni glasnik Općine Đulovac br.8/2021) mijenja se i glasi:
„Ugovor o sufinanciranju boravka djece s područja Općine Đulovac u Dječjem vrtiću "Vladimir Nazor " Daruvar i u Češkom
dječjem vrtiću Ferde Mravenca Daruvar, između Općine Đulovac , zastupane po općinskom načelniku Općine Đulovac i
gradonačelniku Grada Daruvara za razdoblje od 01.travnja 2022. do 31. kolovoza 2022 . sklopit će se zasebno za svako
dijete koje ostvaruje pravo iz članka 2. ove izmjene i dopune Odluke sukladno popisu djece s područja općine Đulovac koji će
dostaviti Dječji vrtić "Vladimir Nazor " Daruvar i Češki dječji vrtić Ferde Mravenca Daruvar, po odobrenju Grada Daruvara.“

Članak 4.
Ostale odredbe Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Općine Đulovac u Dječjem vrtiću "Vladimir Nazor
" Daruvar ( „Službeni glasnik Općine Đulovac br.8/2021) ostaju na snazi.
Članak 5.

Ove izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Đulovac.
Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković,v.r.
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3.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/-22-01/1
URBROJ: 2103-8-01-22-01
U Đulovcu, 19. ožujka 2022.
Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj 82/15,
118/18, 31/20 i 20/21) i članka 41. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ 2/2021), Općinsko
vijeće Općine Đulovac, na 8. sjednici VIII. Saziva održanoj 19. ožujka 2022. godine, donijelo je
Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Đulovac za 2021. godinu
Članak 1.
Kako bi se utvrdilo stanje sustava civilne zaštite, a posebno spremnosti svih operativnih snaga zaštite i
spašavanja, Općinsko vijeće Općine Đulovac usvaja analizu stanja sustava civilne zaštite za 2021. godinu.
Članak 2.
Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse
i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa,
pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i
katastrofe.
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti
sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Reagiranje operativnih snaga sustava civilne zaštite nastavlja se na djelovanje žurnih službi i redovnih
snaga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kada one svojim sposobnostima nisu u mogućnosti
spriječiti nastanak i/ili razvoj velike nesreće i katastrofe.
Ova analiza sustava civilne zaštite uključuje sve poduzete aktivnosti tijekom 2021. godine i to kako u
području zaštite i spašavanja tako i u području zaštite od požara te ostalih organiziranih sustava zaštite.
Temeljem postojećih planskih dokumenata, utvrđene su moguće opasnosti od elementarnih nepogoda te
ostalih katastrofa koje mogu prijetiti Općini Đulovac.
Sukladno tome definirane su postojeće raspoložive snage za civilnu zaštitu te su procijenjene mogućnosti
njihovog djelovanja u navedenim situacijama.
U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe i službe koje se u
okviru svojih redovnih djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, a nakon toga se prema potrebi uključuju udruge,
poduzeća te sve ostale pravne i fizičke osobe.
Tijekom 2020. i 2021. godine većina aktivnosti bila je usmjerena na kontrolu i provođenje mjera za
sprječavanje širenja pandemije COVID 19 u suradnji sa Županijskim stožerom civilne zaštite
Članak 3.
Općinsko vijeće Općine Đulovac prema odredbama članka 17. stavak 1. alineje 3. Zakona o sustavu
civilne zaštite, kao i odredbama propisanih člankom 47. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade
planskih dokumenata u civilnoj zaštiti donijelo je Odluku o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i
pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Đulovac, KLASA: 810-01/17-01/1,
UR.BROJ: 2111/05-03-17-03 od 30. listopada 2017. godine. Navedena odluka objavljena je u Službenom glasniku
Općine Đulovac, Broj: 13/17.
Operativne snage od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Đulovac su:
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1. Vatrogasna zajednica Općine Đulovac sa pripadajućim vatrogasnim društvima: (DVD Đulovac, DVD Maslenjača,
DVD Borova Kosa)
2. Javno vatrogasna postrojba Daruvar
3. Hrvatski crveni križ–Gradsko društvo Crvenog križa , trg kralja Tomislava 9, Daruvar.
4.Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar, Gudovac 14 a
5. Komunalno poduzeće „Darkom“ d.o.o., J. Kozarca 19, Daruvar
Udruge od interesa za sustav civilne zaštite kao pričuvni dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine
Đulovac su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lovačko društvo Srnjak Maslenjača, Mala Maslenjača 2/1
Lovačka društvo Jelen Nova Krivaja 13,
TM LOVSTVO d.o.o., Kovinska 4, Zagreb, Lovačka kuća Mali Miletinac bb,
Konjički klub „Hrvatski sokol“ Vukovje, Vukovje bb,
Nogometni klub „Tomislav „ Đurina bb, Đulovac,
Zajednica kosovskih Hrvata „Letnica“ Đurina 84, Đulovac,
Udruga privatnih šumovlasnika „Papuk-Bilogora“, Đurina 95, Đulovac.

Općinski načelnik imenovao je povjerenike i zamjenika povjerenika civilne zaštite Općine Đulovac, sukladno Odluci,
KLASA: 810-01/16-02/2, UR.BROJ: 2111/05-03-16-03 od 31. ožujka 2016. godine. Povjerenici civilne zaštite
imenovani su prema teritorijalnom principu, odnosno prema mjesnim odborima općine.. Navedena odluka
objavljena je u „Službenom glasniku Općine Đulovac“ Broj:3/2016.
Općinsko vijeće Općine Đulovac, temeljem utvrđenih rizika iz procjene rizika od velikih nesreća općine, te stanja
sustava vatrogastva i civilne zaštite, po prijedlogu općinskog načelnika donijelo je Odluku o prestanku važenja
dosadašnje Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite Općine Đulovac, akt- KLASA: 810-06/19-01/1, UR.BROJ:
2111/05-01-19-01 od 02. kolovoza 2019. godine. Navedena odluka objavljena je u „Službenom glasniku Općine
Đulovac“ Broj:6/2019 od 20.08.2019. godine.
Općinski načelnik Općine Đulovac temeljem odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite, Pravilnika o smjernicama za
izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj: 62/16), odnosno na temelju Smjernica za izradu procjene rizika
od velikih nesreća za područje Bjelovarsko-bilogorske županije, donio je Odluku o postupku izrade Procjene rizika
od velikih nesreća za područje Općine Đulovac, Akt, KLASA: 810-03/17-01/1, UR.BROJ: 2111/05-03-17-03 od 27.
studenog 2017. godine.
Općinsko vijeće Općine Đulovac na svojoj 15. sjednici održanoj dana 02. kolovoza 2019. godine, temeljem odredbi
Zakona o sustavu civilne zaštite, donijelo je Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća Općine Đulovac,
Akt, KLASA:810-01/19-01/2, URBROJ:2111-05-03-19-3 od 02. kolovoza 2019. godine. Navedena odluka
objavljena je u „Službenom glasniku Općine Đulovac“, Broj: 6/2019.
Nakon izrade Procjene rizika od velikih nesreća nadzirana jedinica lokalne samouprave izradila je plan djelovanja
civilne zaštite, te je sukladno odredbama iz članka 17. stavka 3. podstavka 1., općinski načelnik donio je Odluku o
donošenju Plana djelovanja civilne zaštite na području Općine Đulovac, akt – KLASA:810-01/19-01/01,
URBROJ:2111-05-03-19-03 od 02. kolovoza 2019. godine. Navedena odluka objavljena je u „Službenom glasniku
Općine Đulovac“ Broj: 7/2019.
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Navedeni dokument – Plan djelovanja civilne zaštite Općine Đulovac izrađen je metodološki u skladu sa
odredbama propisanih Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj
zaštiti, te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj:49/17.).
Članak 4.
Za proteklo jednogodišnje razdoblje analizira se stanje i provedene aktivnosti pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite iz točke 3.
Stožer Civilne zaštite
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u
velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite Općine Đulovac je stručno, operativno i koordinativno tijelo
za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Stožer civilne zaštite Općine Đulovac obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na
svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže
donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Izvršno tijelo Općine – općinski načelnik donio je Odluku o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine
Đulovac, (Akt Klasa:810-01/-21-01/01, UR. BROJ:2111/05-03-21-03), od 02.08.2021. godine, sukladno obvezi iz
članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite. Navedena odluka objavljena je u Službenom glasniku Općine
Đulovac 8/21 i na mrežnoj stranici Općine Đulovac - www.djulovac.hr.
U Stožer civilne zaštite Općine Đulovac imenovani su:
1. Josip Kastmiler, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac , za načelnika stožera,
2. Božidar Nikolić, zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Đulovac Đulovac za zamjenika načelnika
stožera,
3. Andrija Janeković, Predstavnik Službe civilne zaštite Bjelovar , za člana
4. Mario Golem, predstavnik HGSS-a, stanica Bjelovar za člana,
5. Dalibor Čajsa, zapovjednik Policijske postaje Daruvar za člana,
6. Andrea Brletić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Daruvar, za članicu,
7. Jasminka Purić voditeljica Doma zdravlja Bjelovarsko bilogorske županije-Ispostava Daruvar za članicu,
8. Franjo Starčević, zamjenik zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine Đulovac Đulovac i predsjednik
DVD-a Đulovac za člana,
9. Boris Beniš, zapovjednik DVD-a Borova Kosa za člana,
10. Josip Jedvaj, zapovjednik DVD-a Maslenjača za člana.
Povjerenici civilne zaštite
Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:
– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne
zaštite
– daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi
sudjelovanja u sustavu civilne zaštite
– sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite
– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina
– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje
nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.
Početkom 2015. godine ažuriran je popis Povjerenika Civilne zaštite Općine Đulovac koji broji ukupno 5
članova. Smotra povjerenika civilne zaštite i njihova edukacija održana je 14.03.2014. Tom prigodom povjerenici
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su upoznati sa obavezama koje trebaju poduzeti u slučaju provođenja mjera civilne zaštite te su sudjelovali na
edukaciji iz osnova pružanja prve pomoći. Povjerenici su ustrojeni po teritorijalnom principu za sva naselja te
dijelove grada.
Skloništa
Prostornim planom uređenja Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.05/04, 3/VIII-I. izmjene
i dopune ,1/XI-II. Izmjene i dopune i 6/XII-izmjene i dopune ) utvrđeno je da se zaštita i spašavanje u slučaju
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti osigurava privremenim izmještanjem stanovništva, izgradnjom skloništa
i zaklona, te prilagođavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja
ljudi.
Općine Đulovac u svojem vlasništvu nema/ima niti jedno sklonište. Redovno održavanje skloništa obveza
je njihovih vlasnika.
Za područje Općine Đulovac izrađen je Plan sklanjanja stanovništva i materijalnih dobara, te Plan
evakuacije koji predviđa mjesta i postupak evakuacije.
OSTALE PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Operativne sposobnosti ostalih pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite analiziraju se sukladno
njihovim pisanim izvješćima:
Vatrogasna zajednica Općine Đulovac
Vatrogasna zajednica Općine Đulovac ima jednu vatrogasnu postrojbi koja se sastoji od 21 operativnih
vatrogasaca iz tri Dobrovoljna vatrogasna društva.
Vatrogasna zajednica Općine Đulovac raspolaže sa navalnim vatrogasnim vozilom MAGIRUS te opremom za
gašenje požara , a DVD Maslenjača raspolaže i sa cisternom „Creina“ .
U 2020.godini vatrogasci DVD-a Đulovac uspješno su odradili u suradnji sa JVP Daruvar 12 vatrogasnih
intervencija.
Klasifikacija intervencija 3 požara otvorenog prostora ili 25% svih intervencija u 2020 godini,2 požara gospodarskih
objekata ili 16,66 %, 7 tehničkih intervencija ili 58,33% svih intervencija u 2020 godini :
- 1 požar otvorenog prostora u Novoj Krivaji
-1 požar otvorenog prostora u Velikoj Maslenjači
-1 požar otvorenog prostora u Puklici
- 1 požar gospodarskog objekta u Đulovcu
-1 požar gospodarskog objekta Mali Bastaji
- 2 tehničke intervencija u cestovnom prometu u Đulovcu
-1 tehnička intervencija u cestovnom prometu u Potočanima
-1 tehnička intervencija u cestovnom prometu u Velikim Bastajima
-1 tehnička intervencija u cestovnom prometu u Removcu
-1 tehnička intervencija saniranja krovišta u Đulovcu
-1 tehnička intervencija vađenje mačke iz bunar u Koreničanima
Sve ukupno intervencije na području Općine Đulovac u kojima je sudjelovao DVD Đulovac sa svojim vatrogascima
vremenski su trajale 24 sati,a na tim intervencijama u 2020.g.je sudjelovalo 41 vatrogasaca članova DVD-a
Đulovac koji su sveukupno utrošili 85 radnih sati na intervencijama što uz ostale troškove vezane uz izvršenje
nabrojanih intervencija predstavlja iznimne troškove.
DVD Borova Kosa i Maslenjača nisu imali intervencije na svojem području.
U protekloj 2021.godini vatrogasci DVD-a Đulovac uspješno su odradili u suradnji sa JVP Daruvar 8 vatrogasnih
intervencija.

16

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“
GODINA 2022. BROJ 1. Đulovac, 24. ožujak 2022. godine
17
Klasifikacija intervencija 1 požar dimnjaka na stambenom objektu ili 12,5% svih intervencija u 2021 godini,7 požara
otvorenih prostora ili 87,5% svih intervencija u 2021.godini.
-1 požar dimnjaka na stambenom objektu-Đulovac
-1požar otvorenog prostora-Puklica
-1 požar otvorenog prostora-Katinac
-1 požar otvorenog prostora-Puklica
-1 požar otvorenog prostora-Mala Maslenjača
-1 požar otvorenog prostora-Đulovac
-1 požar otvorenog prostora-Nova Krivaja
-1 požar otvorenog prostora- Potočani
Sveukupno vatrogasne intervencije na području općine Đulovac u kojima je sudjelovao DVD Đulovac sa svojim
vatrogascima vremenski su trajale 21 sati,a na tim intervencijama u 2021.godini je sudjelovalo 33 vatrogasca
članova DVD Đulovac koji su sveukupno utrošili 90 radnih sati na intervencijama što uz ostale troškove vezane uz
izvršenje navedenih intervencija predstavlja iznimne troškove.
DVD Borova Kosa i Maslenjača nisu izlazili na intervencije na području općine Đulovac u 2021.godini.
U 2021.godini DVD Đulovac izvršio je 34 prijevoza vode za potrebe kućanstva na području općine Đulovac koje su
vremenski trajale 44 sata i na kojima su bili angažirana 64 vatrogasca pripadnika DVD Đulovac ,a prevezeno je
preko 80 m3 vode,što također predstavlja iznimne troškove.
Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara
Općina Đulovac suosnivač je Javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara. Javna vatrogasna postrojba obavlja
vatrozaštitu na području Općine Đulovac uz pomoć pripadnika Dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja
Općine Đulovac. Iz svog proračuna Općina Đulovac sufinancira troškove zapošljavanja 4 vatrogasca u ukupnom
iznosu od 349.149,94 kn.
Komunalno poduzeće Darkom d.o.o. Daruvar i poduzeće za upravljanje vodom Darkom vodoopskrba i
odvodnja d.o.o. Daruvar
Kao jedna od operativnih snaga od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Đulovac je komunalno
poduzeće Darkom d.o.o. i Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz Daruvara, koji ujedno vrši i distribuciju plina te
je od iznimne važnosti za civilnu zaštitu u okviru svojih redovitih djelatnosti. Raspoložive snage su zaposleni
djelatnici (uz dodatne radnike na ugovor tijekom sezonskih radova) i strojevi i vozila čiji popis se nalazi u Planu
zaštite i spašavanja.
Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar
Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka
udruga javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći
u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju
pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama u svrhu
očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine.
Stanica Bjelovar pokriva područje Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije, a po potrebi
djeluje na području cijele Republike Hrvatske pa i van njenih granica.
Trenutačno broji 31 članova od čega 7 gorskih spašavatelja (jedan s područja Grada Čazme), 12 pripravnika i 12
suradnika.
Općina Đulovac u 2021. godini je sufinancira rad ove službe u iznosu od 6.000,00 kn..
Tijekom 2021. godine na području općine nije bilo angažiranja HGSS.
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Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Daruvar
Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar sa svojim zaposlenicima skrbi između ostalog i za starije i
nemoćne te provodi Program pomoći u kući. Raspolažu sa dostavnim vozilom te pokrivačima u određenom broju.
Od većih akcija koje provode tijekom godine ističu se akcije dobrovoljnog davanja krvi, akcija solidarnost na djelu,
edukacija prve pomoći mladih te socijalni programi ( npr. projekt opremanja učenika OŠ, projekt školske kuhinje,
podjela hrane i odjeće za socijalno ugroženo stanovništvo i sl.).
UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Udruge građana
Na području Općine Đulovac nema udruga kojima bi zaštita i spašavanje bila osnovna djelatnost, no u slučaju
potrebe zaštite i spašavanja može se očekivati pomoć sljedećih udruga:
1. Lovačko društvo Srnjak Maslenjača, Mala Maslenjača 2/1
2. Lovačka društvo Jelen Nova Krivaja 13,
3. TM LOVSTVO d.o.o., Kovinska 4, Zagreb, Lovačka kuća Mali Miletinac bb,
4. Konjički klub „Hrvatski sokol“ Vukovje, Vukovje bb,
5. Nogometni klub „Tomislav „ Đurina bb, Đulovac,
6. Zajednica kosovskih Hrvata „Letnica“ Đurina 84, Đulovac,
7. Udruga privatnih šumovlasnika „Papuk-Bilogora“, Đurina 95, Đulovac
Općina Đulovac prema potrebama i prema posebnim zahtjevima, sufinancira djelatnosti navedenih udruga koja je
od posebnog interesa jačanju kapaciteta udruga za potrebe zaštite i spašavanja.
ZAKLJUČAK:
Gledajući ukupno stanje civilne zaštite na području Općine Đulovac postojeći ljudski kadrovi, oprema i
mehanizacija te ostali materijalno tehnički uvjeti ne/zadovoljavaju potrebe civilne zaštite na području Općine
Đulovac .
Analizirajući utvrđene organizirane snage civilne zaštite procjenjuje se da je neophodan daljnji razvoj i unapređenje
mogućnosti djelovanja svih subjekata civilne zaštite, uz osiguravanje sredstava za njihovo opremanje sukladno
Procjeni ugroženosti i Planovima zaštite i spašavanja te razvojnim programima
Unapređenje sposobnosti pojedinih službi i tijela za sudjelovanje u aktivnostima civilne zaštite detaljnije je
naznačeno u Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite.
Članak 4.
Analiza utroška financijskih sredstava za 2021. godinu:
Sukladno godišnjem proračunu Općine Đulovac za 2021. godinu - Akt, KLASA:400-08/20-01/1, UR.BROJ:
2111/05-03-20-03, od 18. prosinca 2020. godine, objavljenom u „Službenom glasniku Općine Đulovac“, broj: 9/20,
planirana su sredstva namijenjena za financiranje sustava civilne zaštite 2021. godinu u iznosima kako slijedi:

Plan 2021.
Program 1005

ostvareno 2021

pozicija

466.000,00

392.806,16

pozicija

426.000,00

364.556,16

36315

ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
Akt.A100501 Redovna djelatnost JVP, DVD,
HGSS, CZ
sufinanciranje JVP Daruvar

82

0,00

0,00

38119

sufinaciranje VZO Đulovac

83

400.000,00

349.149,94

račun
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38119

84

10.000,00

9.406,22

38119

naknada za sudjelovanje u vatrogasnim
intervencijama
HGSS

86

6.000,00

6.000,00

42230

civilna zaštita i spašavanje, kontrola pandemije

87

10.000,00

0,00

račun

Akt.A100503 kapitalne donacije DVD

pozicija

0,00

0,00

38219

kapitalne donacije DVD

261

0,00

0,00

račun

Akt.A100504 Izrada plana zaštite od požara i
procijene ugroženosti od požara na području
Općine Đulovac
ostale intelektualne usluge

pozicija

40.000,00

28.250,00

185

40.000,00

28.250,00

32379

Članak 5.
Ova analiza će se objaviti u Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković,v.r.
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4.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/-22-02/1
URBROJ: 2103-8-01-22-01
Đulovac, 19. ožujak 2022.
Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj 82/15,
118/18, 31/20 i 20/21) i članka 41. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ 2/2021), Općinsko
vijeće Općine Đulovac, na 8. sjednici VIII. Saziva održanoj 19. ožujka 2022. godine, donijelo je
S M J E R N I C E
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE ĐULOVAC ZA 2022.-2024. GODINE
I. UVODNE ODREDBE
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/11, 18/18, 31/20. i 20/21) određeno je da sustav civilne
zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima
se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih sustava civilne zaštite i način povezivanja
institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi
smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju
Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica
terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj i državnoj razini te povezuje resurse i sposobnosti
sudionika operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog
odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće ili katastrofe. Brzo i učinkovito
djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama može spasiti mnoge živote, smanjiti
socijalno - ekonomske, infrastrukturne i sigurnosne poremećaje i spriječiti naknadne nesreće koje mogu izazvati
veće posljedice od utjecaja ugroze koja ja već nastupila.
Smjernice se kratkoročno odnose na donošenje plana civilne zaštite i procjene rizika od velikih nesreća kao
temeljnih dokumenata za daljnje funkcioniranje samog sustava civilne zaštite, a dugoročno predstavlja kontinuirani
proces provođenja aktivnosti kojima će se iz godine u godinu razvijati i usavršavati sustav civilne zaštite kako bi se
postigao najviši standard potreban za provedbu zadaća svih operativnih snaga. Cilj smjernica je definirati i uskladiti
ljudske i materijalno-tehničke kapacitete kojima raspolaže Općina Đulovac (u daljnjem tekstu: Općina) u slučaju
pojave bilo koje ugroze.
Donošenjem smjernica stvaraju se preduvjeti, ne samo za prevenciju, nego i reagiranje u slučajevima nesreća i
katastrofa s ciljem minimiziranja štetnih posljedica.
Općinsko vijeće Općine Đulovac, na prijedlog Općinskog načelnika Općine Đulovac izvršava sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja
sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj
sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine,
– donosi procjenu rizika od velikih nesreća,
– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite,
– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite,
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– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj
nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.
Općinski načelnik Općine Đulovac sljedeće zadaće:
– donosi plan djelovanja civilne zaštite,
– donosi plan vježbi civilne zaštite,
– priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite,
– kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga civilne
zaštite,
– donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih
uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite,
– odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih
snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite,
– izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i redovito ažurira
procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite,
– osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi
drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša,
– osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne zaštite te
vođenje evidencije raspoređenih pripadnika,
– osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima
operativnih snaga sustava civilne zaštite,
– uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama. Izvršno tijelo jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite
osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu Stožera civilne
zaštite Općine Đulovac.
Općinski načelnik dužan se je osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od šest mjeseci od
stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja koje provodi Ministarstvo unutarnjih poslova.
II. PLANSKI DOKUMENTI
Usvojene planske dokumente iz područja civilne zaštite i zaštite od požara potrebno je ažurirati jednom godišnje, a
u slučaju izmjena zakonskih propisa uskladiti sve s novonastalim uvjetima. Općina je dužna pratiti razvoj sustava na
cjelokupnom svom području.
Stupanjem na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dobile
su zadatak izraditi planske dokumente s ciljem usklađenog djelovanja raspoloživih resursa u odgovoru na velike
nesreće i katastrofe.
Sukladno odredbi članka 97. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite definirano je da su jedinice lokalne, područne
(regionalne) samouprave dužne u roku dvije godine od stupanja na snagu pravilnika iz članka 42. stavka 2. Zakona
(Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja
javnosti u postupku njihovog donošenja) dužne donijeti procjenu rizika od velikih nesreća za svoje područje i plan
djelovanja civilne zaštite.
Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja
javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 49/17) stupio je na snagu 1. lipnja 2017. godine.
Pravilnikom o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske
i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 65/16) odredbom članka 8. stavka 4.
definirano je da prve procjene rizika od velikih nesreća za područja općina i gradova moraju biti usvojene do kraja
ožujka 2018. godine, a za područja županija i Grada Zagreba do početka rujna 2018. godine. Procjene rizika od
velikih nesreća za područja županija izrađuju se po izradi i na temelju rezultata procjena rizika jedinica lokalne
samouprave s njihovog područja.
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Općinski načelnik Općine Đulovac temeljem odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite, Pravilnika o smjernicama za
izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj: 62/16), odnosno na temelju Smjernica za izradu procjene rizika od
velikih nesreća za područje Bjelovarsko-bilogorske županije, donio je Odluku o postupku izrade Procjene rizika od
velikih nesreća za područje Općine Đulovac, Akt, KLASA: 810-03/17-01/1, UR.BROJ: 2111/05-03-17-03 od 27.
studenog 2017. godine.
Općinsko vijeće Općine Đulovac na svojoj 15. sjednici održanoj dana 02. kolovoza 2019. godine, temeljem odredbi
Zakona o sustavu civilne zaštite, donijelo je Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća Općine Đulovac,
Akt, KLASA:810-01/19-01/2, URBROJ:2111-05-03-19-3 od 02. kolovoza 2019. godine. Navedena odluka objavljena
je u „Službenom glasniku Općine Đulovac“, Broj: 6/2019. https://djulovac.hr/dokument/sluzbeni-glasnik-br-62019/?wpdmdl=3965&refresh=61fe7c4818de31644067912
Nakon izrade Procjene rizika od velikih nesreća nadzirana jedinica lokalne samouprave izradila je plan djelovanja
civilne zaštite, te je sukladno odredbama iz članka 17. stavka 3. podstavka 1., općinski načelnik donio je Odluku o
donošenju Plana djelovanja civilne zaštite na području Općine Đulovac, akt – KLASA:810-01/19-01/01,
URBROJ:2111-05-03-19-03 od 02. kolovoza 2019. godine. Navedena odluka objavljena je u „Službenom glasniku
Općine
Đulovac“
Broj:
7/2019.
https://djulovac.hr/dokument/sluzbeni-glasnik-br-72019/?wpdmdl=3997&refresh=61fe7cae9d6941644068014
Navedeni dokument – Plan djelovanja civilne zaštite Općine Đulovac izrađen je metodološki u skladu sa odredbama
propisanih Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti, te načinu
informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj:49/17.).
III. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Općinsko vijeće Općine Đulovac prema odredbama članka 17. stavak 1. alineje 3. Zakona o sustavu civilne zaštite,
kao i odredbama propisanih člankom 47. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih
dokumenata u civilnoj zaštiti donijelo je Odluku o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih
osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Đulovac, KLASA: 810-01/17-01/1, UR.BROJ:
2111/05-03-17-03 od 30. listopada 2017. godine. Navedena odluka objavljena je u Službenom glasniku Općine
Đulovac,
Broj:
13/17.
https://djulovac.hr/dokument/sluzbeni-glasnik-br-132017/?wpdmdl=2771&refresh=61fe7c30357c71644067888
Operativne snage od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Đulovac su:
1. Vatrogasna zajednica Općine Đulovac sa pripadajućim vatrogasnim društvima: (DVD Đulovac, DVD Maslenjača,
DVD Borova Kosa)
2. Javno vatrogasna postrojba Daruvar
3. Hrvatski crveni križ–Gradsko društvo Crvenog križa , trg kralja Tomislava 9, Daruvar.
4.Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar, Gudovac 14 a
5. Komunalno poduzeće „Darkom“ d.o.o., J. Kozarca 19, Daruvar
Udruge od interesa za sustav civilne zaštite kao pričuvni dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine
Đulovac su:
1.
2.
3.
4.
5.

Lovačko društvo Srnjak Maslenjača, Mala Maslenjača 2/1
Lovačka društvo Jelen Nova Krivaja 13,
TM LOVSTVO d.o.o., Kovinska 4, Zagreb, Lovačka kuća Mali Miletinac bb,
Konjički klub „Hrvatski sokol“ Vukovje, Vukovje bb,
Nogometni klub „Tomislav „ Đurina bb, Đulovac,
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6.
7.

Zajednica kosovskih Hrvata „Letnica“ Đurina 84, Đulovac,
Udruga privatnih šumovlasnika „Papuk-Bilogora“, Đurina 95, Đulovac.

Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite predviđa se provedba slijedećih mjera i aktivnosti pravnih
osoba od interesa za sustav civilne zaštite u razdoblju od 2022. – 2024. godine:
Stožer Civilne zaštite
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u
velikim nesrećama i katastrofama.
U Stožer civilne zaštite Općine Đulovac imenovano je 9 članova. Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od
2022. – 2024.. godine:
- kontinuirano ažuriranje podataka o članovima stožera (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) u
planskim i operativnim dokumentima.
- aktiviranje Stožera u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike nesreće koja može
ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra (preventivna operativna funkcija)
- aktiviranje Stožera u slučaju proglašenja nastanka katastrofe (operativna funkcija u fazi spašavanja i
otklanjanja nastalih posljedica)
- održavanje redovnih sjednica Stožera
- osposobljavanje članova Stožera
- sudjelovanje u vježbi
- ostale aktivnosti
III. OSTALE PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Planirane aktivnosti ostalih pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite analiziraju se sukladno njihovim
pisanim dokumentima i planovima razvoja:
Vatrogasna zajednica Općine Đulovac
Vatrogasna zajednica Općine Đulovac ima jednu vatrogasnu postrojbi koja se sastoji od 21 operativnih
vatrogasaca iz tri Dobrovoljna vatrogasna društva.
Vatrogasna zajednica Općine Đulovac raspolaže sa navalnim vatrogasnim vozilom MAGIRUS te opremom za
gašenje požara , a DVD Maslenjača raspolaže i sa cisternom „Creina“ .
Kao planirane aktivnosti za razdoblje od 2022. – 2022. godine predviđa se opremanje svih DVD-a sa nedostajućom
opremom, kako bi mogli što efikasnije sudjelovati u vatrozaštiti te u drugim potrebnim oblicima. Isto tako svake
godine odraditi barem jednu vatrogasnu vježbu radi provjere tehničke ispravnosti opreme i samog članstva.
Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara
Općina Đulovac suosnivač je Javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara. Javna vatrogasna postrojba obavlja
vatrozaštitu na području Općine Đulovac uz pomoć pripadnika Dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja
Općine Đulovac.
Komunalno poduzeće Darkom d.o.o. Daruvar i poduzeće za upravljanje vodom Darkom vodoopskrba i
odvodnja d.o.o. Daruvar
Kao jedna od operativnih snaga od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Končanica je
komunalno poduzeće Darkom d.o.o. i Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz Daruvara, koji ujedno vrši i
distribuciju plina te je od iznimne važnosti za civilnu zaštitu u okviru svojih redovitih djelatnosti. Raspoložive snage
su zaposleni djelatnici (uz dodatne radnike na ugovor tijekom sezonskih radova) i strojevi i vozila čiji popis se nalazi
u Planu zaštite i spašavanja. U okviru djelatnosti kao suosnivači pomoći ćemo u opremanju sa nedostajućom
komunalnom opremom koja će ujedno služiti i u svrhu zaštite i spašavanja na našem području.
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Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar
Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka
udruga javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći
u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju
pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama u svrhu
očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine. Stanica Bjelovar pokriva područje Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničkokriževačke županije, a po potrebi djeluje na području cijele Republike Hrvatske pa i van njenih granica.
O okviru planiranih djelatnosti surađivat će se sa HGSS-om te po potrebi provesti jednu vježbu. Općina
Đulovac u svom proračunu predvidjet će sredstva za nabavku opreme i vozila te za ostale potrebe.
Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Daruvar
Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar sa svojim zaposlenicima skrbi između ostalog i za starije i nemoćne te
provodi Program pomoći u kući. Raspolažu sa dostavnim vozilom te pokrivačima u određenom broju. Od većih
akcija koje provode tijekom godine ističu se akcije dobrovoljnog davanja krvi, akcija solidarnost na djelu, edukacija
prve pomoći mladih te socijalni programi ( npr. projekt opremanja učenika OŠ, projekt školske kuhinje, podjela
hrane i odjeće za socijalno ugroženo stanovništvo i sl.).
U narednom razdoblju nastavit će se suradnja sa Gradskim društvom Daruvar u provedbi zaštite i spašavanja na
području Općine Đulovac.
UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Udruge građana
Na području Općine Đulovac nema udruga kojima bi zaštita i spašavanje bila osnovna djelatnost, no u slučaju
potrebe zaštite i spašavanja može se očekivati pomoć sljedećih udruga:
8. Lovačko društvo Srnjak Maslenjača, Mala Maslenjača 2/1
9. Lovačka društvo Jelen Nova Krivaja 13,
10. TM LOVSTVO d.o.o., Kovinska 4, Zagreb, Lovačka kuća Mali Miletinac bb,
11. Konjički klub „Hrvatski sokol“ Vukovje, Vukovje bb,
12. Nogometni klub „Tomislav „ Đurina bb, Đulovac,
13. Zajednica kosovskih Hrvata „Letnica“ Đurina 84, Đulovac,
14. Udruga privatnih šumovlasnika „Papuk-Bilogora“, Đurina 95, Đulovac
Općina Đulovac prema potrebama i prema posebnim zahtjevima, sufinancira djelatnosti navedenih
udruga koja je od posebnog interesa jačanju kapaciteta udruga za potrebe zaštite i spašavanja.
U narednom razdoblju navedene udruge uključivat će se prema potrebama u pojedine aktivnosti u sustavu
zaštite i spašavanja na području Općine Đulovac. Isto tako, prema svojim potrebama, navedene udruge iskazat
će svoje potrebe vezano uz sam rad udruga a koje ujedno koriste i zaštiti i spašavanju na području Općine Đulovac.
OSTALE PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE ĐULOVAC
Ostale pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Đulovac, kao nositelji posebnih
zadaća u provedbi mjera civilne zaštite u skladu sa odredbama Plana zaštite i spašavanja Općine Đulovac su:
1. Veterinarska stanica Daruvar, P. Preradovića 102
2. Veterinarska ambulanta Karaula d.o.o., P. Štefanovića 6, Daruvar
koje sa svojom aktivnostima , opremom i stručnim znanjem mogu pristupiti rješavanju bilo kakvih ugroza na našem
području te pružiti prvu pomoć kod potrebe prehrane stanovništva i sprječavanja pojave i širenja zaraznih bolesti.
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U narednom razdoblju navedene pravne osobe uključivat će se prema potrebama u pojedine aktivnosti u sustavu
zaštite i spašavanja na području Općine Đulovac. Isto tako, prema svojim potrebama, navedene pravne osobe
iskazat će svoje potrebe za određene projekte za nabavom opreme ili mehanizacije a koja će ujedno koristiti zaštiti
i spašavanju na području Općine Đulovac.
IV. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA
Učestalost i ozbiljnost katastrofa može se smanjiti ili ublažiti posljedice ako se posveti veća pozornost
predviđanju, promatranju i planiranju načina pomoći, kao i općoj pripravnosti za odgovarajući odgovor na krizu,
odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi. U cilju podizanja razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne
zaštite obavlja se edukacija stanovništva.
Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2022. – 2024.. godine:
- sudjelovanje u provedbi Nacionalne edukacije djece u području zaštite i spašavanja uz nositelja DUZS –
Stožer, Dječji vrtić Sunce Đulovac, osnovna škola Đulovac – kontinuirano kroz navedeno razdoblje,
- upoznavanje građana sa sadržajem planskih dokumenata u sustavu civilne zaštite putem javnih rasprava
u mjesnim odborima te putem web stranice grada – Stožer, Općina Đulovac, mjesni odbori, DUZS –
kontinuirano kroz navedeno razdoblje
- izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju prirodnih i tehničkotehnoloških
katastrofa i velikih nesreća – Stožer, Općina Đulobvac, DUZS – 2022. godina, kontinuirano.
V. SKLONIŠTA
Prostornim planom uređenja Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.05/04, 3/VIII-I. izmjene i dopune
,1/XI-II. Izmjene i dopune i 6/XII-izmjene i dopune ) utvrđeno je da se zaštita i spašavanje u slučaju elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti osigurava privremenim izmještanjem stanovništva, izgradnjom skloništa i zaklona, te
prilagođavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja ljudi.
Općine Đulovac u svojem vlasništvu nema/ima niti jedno sklonište. Redovno održavanje skloništa obveza
je njihovih vlasnika.
Za područje Općine Đulovac izrađen je Plan sklanjanja stanovništva i materijalnih dobara, te Plan evakuacije koji
predviđa mjesta i postupak evakuacije
Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2018.-2021. godine je obilazak privremenih skloništa, njihova
provjera te pomoć u održavanju istih za slučaj potrebe.
VI. FINANCIJSKA SREDSTVA
U cilju realizacije navedenih aktivnosti u sustavu civilne zaštite planiraju se slijedeća financijska sredstva u
proračunu:
red.
broj.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

ostvareno za
2021. godinu
civilna zaštita
osposobljavanje stožera
nabavka opreme
izrada planskih dokumenata
provedba vježbi sustava civilne zaštite
aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje operativnih
snaga civilne zaštite
održavanje skloništa osnovne i dopunske zaštite
ukupno
vatrogastvo
vatrogasna zajednica Općine Đulovac
javna vatrogasna postrojba
nabavka opreme

plan za
2022.
godinu

plan za 2023.
godinu

plan za 2024.
godinu

0,00
0,00
28250,00
0,00
0,00

1000,00
25000,00
20000,00
2000,00
1000,00

1000,00
20000,00

1000,00
20000,00

2000,00
1000,00

2000,00
1000,00

0,00
28250,00

1000,00
50000,00

1000,00
25000,00

1000,00
25000,00

9406,22
349149,94
0,00

5000,00
450000,00
0,00

5000,00
450000,00
0,00

5000,00
450000,00
0,00
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3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

ukupno
udruge građana
HGSS
HCK – gradsko društvo
ukupno
ostale službe i pravne osobe
veterinarske usluge/neškodljivo uklanjanje lešina
DDD
programi zaštite okoliša-uklanjanje ruševina iz
domovinskog rata
jačanje sposobnosti pravnih osoba za provođenje
mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite (ugovori,
oprema, preventivne i operativne aktivnosti)
ukupno
Sveukupno

358556,16

455000,00

455000,00

455000,00

6000,00
5000,00
11000,00

6000,00
5000,00
11000,00

6000,00
5000,00
11000,00

6000,00
5000,00
11000,00

24407,52
34650,00
5250,00

20000,00
35000,00
10000,00

20000,00
35000,00
10000,00

20000,00
35000,00
10000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64307,52
462113,68

65000,00
581000,00

65000,00
556000,00

65000,00
556000,00

Članak 6.
Ove Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Đulovac za razdoblje od 2022.
– 2024. godine objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković,v.r.
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6.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 552-01/22-01/01
Ur. broj: 2103-8-01/22-01
Đulovac 19. ožujak 2022.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,98/19 i 144/20), čl. 117. stavak 5.
Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 151/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)
članka 7. Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đuovac“ br. 1/2016,
3/2016 - izmjene i dopune i 8/2021-izmjene i dopune ) i članka 41. Statuta Općine Đulovac ( „Službeni glasnik
Općine Đulovac br.2/2021) , Općinsko vijeće Općine Đulovac na svojoj 8. sjednici VIII. Saziva održanoj 19. ožujka
2022. donijelo je
PROGRAM
za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenčad na području Općine Đulovac
Članak 1.
Ovim Programom definiraju se opći i posebni uvjeti za ostvarenje prava na pomoć za novorođenčad, visina
naknade , postupak podnošenja zahtjeva i odobrenja pomoći, a sve radi davanja financijske potpore roditeljima
novorođene djece.
Članak 2.
Iznos pomoći za novorođeno dijete određuje se u vrijednosti od 1.000,00 kn (tisuću kuna), jednokratno.
Članak 3.
Pravo na pomoć za novorođenčad ostvaruju roditelji novorođene djece, rođene od 01. siječnja tekuće. godine do
31. prosinca tekuće godine, na temelju Javnog natječaja koji će raspisati općinski načelnik i koji će biti objavljen na
oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Đulovac.
Članak 4.
Pravo na pomoć za novorođeno dijete ostvaruju roditelji djeteta ukoliko su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:
- novorođeno dijete ima hrvatsko državljanstvo i ima prijavljeno prebivalište na području Općine Đulovac u
kontinuitetu od rođenja,
- barem jedan od roditelja novorođenog djeteta ima hrvatsko državljanstvo i ima prijavljeno prebivalište na
području Općine Đulovac minimalno 2 godina u kontinuitetu, računajući do dana podnošenja zahtjeva.
U slučaju da drugi roditelj nema prijavljeno prebivalište na području Općine Đulovac do dana podnošenja zahtjeva
za isplatom ove novčane pomoći, isti je dužan dostaviti potvrdu da nije ostvario pravo na novčanu pomoć za to
dijete u gradu odnosno općini gdje ima prijavljeno prebivalište.
Članak 5.
Pravo na pomoć za novorođenčad propisanu ovim Programom ostvaruje se na temelju Zahtjeva roditelja.
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Članak 6.
Zahtjev za ostvarenje prava na isplatu pomoći iz ovog Programa podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Đulovac u roku od 6 (šest) mjeseci od dana rođenja djeteta, uz obvezno prilaganje sljedećih dokaza:
- Ispunjen obrazac zahtjeva (izvornik),
- Dokaz o državljanstvu (Domovnica) za novorođeno dijete i za oba roditelja (preslika),
- Uvjerenje o prebivalištu preslika ne starije od 6 mjeseci za dijete i za roditelje,
- Potpisana izjava samohranog roditelja, ako zahtjev podnosi samohrani roditelj
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na isplatu pomoći za novorođenčad za tekuću . godinu sastavni je dio ovog
Programa.
Izjava samohranog roditelja sastavlja se prema obrascu koji je sastavni dio ovog Programa.
Podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenčad oslobođeno je plaćanja upravnih pristojbi.
Članak 7.
Općinsko vijeće Općine Đulovac zadužuje Jedinstveni upravni odjel Općine Đulovac za donošenje Rješenja kojim
se odlučuje o ostvarenju prava na pomoć iz ovog Programa , na temelju podnijetih dokaza, u roku od 30 dana od
dana podnošenja zahtjeva.
Protiv Rješenja iz prethodnog stavka ove točke nezadovoljni roditelj može podnijeti Žalbu općinskom načelniku
Općine Đulovac.
Članak 8.
Sredstva za ostvarivanje prava iz ovog Programa osigurana su u Proračunu Općine Đulovac..
Članak 9.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Đulovac za izvršenje isplate pomoći za novorođenčad na određeni
tekući račun ili štednu knjižicu roditelja, odmah po pravomoćnosti donesenog Rješenja o ostvarenju iste pomoći.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Đulovac.
Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković,v.r.
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7.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 402-01/22-01/1
Urbroj: 2103-8-01-22-01
Đulovac, 19. ožujka 2022. godine
Na članka 41. Statuta Općine Đulovac ( „Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2021), Općinsko vijeće Općine
Đulovac na svojoj 8. sjednici VIII. saziva održanoj dana 19. ožujka 2022. donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju VZO-a Općine Đulovac
za 2021. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Općine Đulovac- za 2021. godinu od
03.01.2022. godine.

Izvješće iz toč. I. ove Oluke je sastavni dio ove Odluke.

II.

III.
Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Općine Đulovac, a stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković,v.r.
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8.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 406-08/21-01/3
Urbroj: 2103-8-01-22-01
Đulovac, 19. ožujka 2022. godine
Na članka 41. Statuta Općine Đulovac ( „Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2021), Općinsko vijeće Općine
Đulovac na svojoj 8. sjednici VIII. saziva održanoj dana . 19. ožujka 2022. donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o obavljenom popisu financijske imovine, potraživanja i obaveza
Općine Đulovac za 2021. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o Izvješća o obavljenom popisu financijske imovine, potraživanja i obaveza Općine Đulovac za
2021. godinu Klasa: 406-08/21-01/2, Urbroj: 2103-8-03-22-03 od 25. siječanj 2022. godine.

Izvješće iz toč. I. ove Oluke je sastavni dio ove Odluke.

II.

III.
Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Općine Đulovac, a stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković,v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 406-08/21-01/2
Urbroj: 2103-8-03-22-03
Đulovac, 25. siječanj 2022. godine
Na temelju članka 3. odluke o osnivanju Povjerenstva za popis i provođenju popisa imovine i obveza, Klasa: 40608/20-01/1 urbroj:2111/05-03-20-03 od 09.12.2021. Povjerenstva za popis i provođenju popisa imovine i obveza
u sastavu; Josip Kastmiler , predsjednik, Branislav Bijelić i Antun Kolić članovi podnosi slijedeće:
I Z V J E Š ĆE
o obavljenom popisu financijske imovine, potraživanja i obaveza
Povjerenstvo u sastavu:
1. Josip Kastmiler, Predsjednik povjerenstva
2. Branislav Bijelić – član povjerenstva
3. Antun Kolić – član povjerenstva
obavilo je popis financijske imovine potraživanja i obveza te utvrdilo slijedeće:
1. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA PREMA BLAGAJNIČKOM IZVJEŠTAJU
1.1. Zapisnikom o obavljenom popisu gotovine u blagajni od 31.12.2021. godine, utvrđeno je da na dan 31.prosinca
2021. godine stanje novčanih sredstava prema blagajničkom izvještaju za blagajnu 1 iznosi 162,91 kuna
Iznos gotovine u blagajni odgovara stanju blagajničkog izvještaja.
2. STANJE NOVČANIH SREDSTVA NA ŽIRO RAČUNU
2.2. Temeljem izvatka FINE Daruvar stanje novčanih sredstava na žiro računu Općine Đulovac na dan 31. prosinca
2021. godine iznosi: 1.557,430,02
OPĆINA ĐULOVAC
PRORAČUN OPĆINE
ŽIRO RAČUN IBAN:HR28 2390001 1810500002

Stanje novčanih sredstava na žiro računu odgovara stvarnom stanju iskazanom u knjigovodstvu.

3. NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA
1.1. Popisom potraživanja Povjerenstvo je utvrdilo da na dan 31. prosinca 2021. godine nenaplaćena potraživanja
iznose ukupno i to:
Potraživanja
iznos
Potraživanja od poreza
51.764,93
Najam stanova
8.227,54
Izdvajanje iz cijene odvoza smeća
0
Komunalni doprinos
22.943,94
Doprinos za šume
385.596,12
Mineralne sirovine
61.704,21
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Zakup javnih površina
Priključak na vodovod
Potraživanja od građana za asfaltiranje cesta
Potraživanja za nez izgrađene zgrade
Poljoprivredno zemljište-zakup i prodaja

403,20
6.195,91
61.900,00
62.589,42
134.492,03
795.817,30

UKUPNO POTRAŽIVANJA:
4. UKUPNE OBVEZE
4.1. Povjerenstvo konstatira da ukupne obveze na dan 31. prosinca 2021. godine iznose i to:
Uredski materijal
Obveze za materijal i sirovine
Obveze telefona pošte i prijevoza
Obveze tekućeg i investicijskog održavanja
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Usluge promidžbe i informiranja
Obveze za komunalne usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Obveze reprezentaciju
Obveze za naknade građanima i kućanstvima
Rekonstrukcija doma u V. B. GORA
Šetnica Đulovac

1.653,01
63.662,50
4.538,40
120.031,25
0
2.000,00
1.527,34
1.125,00
3.228,84
3.320,00
0
0
419.601,25
74.881,24
695.568,83

UKUPNO:
5. KREDITI
5.1. Općina Đulovac se u 2019. godini zadužila za kratkoročni kredit kod Hrvatske poštanske banke u
ukupnom iznosu od 1.902.836,49 kn , na rok od 5 godina sa kamatnom stopom od 1,70 %.
Na kredit je dobivena suglasnost Ministarstva financija dana 17.10.2019.
I.
1
II.
1

Podnositelj izvješća županija/grad/općina
Naziv JLP(R)S
Podaci o davatelju kredita/zajma
Naziv

2
III.
1

Adresa
Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti
Vrsta zaduženja
(nepotrebno precrtati)

2

Namjena *4

3
4
5
6

MB (dodjeljuje MF)
Korisnik kredita(zajma)/jamstva
Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva
Iskorišteni iznos

OPĆINA ĐULOVAC
HRVATSKA POŠTANSKA
BANKA d.d.
Jurišićeva 4, Zagreb
a) zaduženje
b) jamstvo*1
c) suglasnost*2
Financiranje kapitalnih projekata
Općine Đulovac, za projekte;
K100404
CESTOVNA
INFRASTRUKTURA za projekt
rekonstrukcije nerazvrstane cesta
K100406
IZGRADNJA
SUSTAVA VOODOPSKRBE za
projekt rekonstrukcija i proširenje
spojnog
vodoopskrbnog
cjevovoda Gornja Vrijeska

a) zaduženje
b) jamstvo*1
c) suglasnost*2

a) zaduženje
b) jamstvo*1
c) suglasnost*2

Općina Đulovac
1.902.836,49
1.902.836,49
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Iznos glavnice (u kn)
Iznos kamata (u kn)
Kamatna stopa - ugovorena
Ostali troškovi kredita(zajma) (u kn)
Broj anuiteta godišnje
Rok otplate (bez počeka)
Razdoblje počeka
Otplaćeno glavnice (u kn)
(do datuma podnošenja izvješća)
Otplaćeno kamata (u kn)
(do datuma podnošenja izvješća)
Ostalo za otplatu (glavnice - u kn)
Aktivirano jamstvo*1
Datum realizacije (kredita/zajma) / izdavanja
(jamstva*1, suglasnosti za zaduženje*2)
Datum/godina odobrenja/suglasnosti
Datum upisa u sudski registar*3
Poslovni rezultat u prethodnoj godini iz Računa
dobiti i gubitka*3 (nepotrebno precrtati)
Napomena

1.902.836,49
82.161,68
1,70 %
500,00
12
5 godina
761.134,56
65.230,30
1.141.701.,93
Ne
31.10.2019.

Da

Ne

Da

Ne

17.10.2019.
a) gubitak
b) dobit

a) gubitak
b) dobit

a) gubitak
b) dobit

5.2. Odlukom Općinskog vijeća o kratkoročnom zaduženju KLASA: 403-02/20-01/1, UR.BROJ:2111-05-01-20-01
od 21.05.2020.. Općina Đulovac se zadužila uzimanjem kratkoročnog revolving kredita kod Hrvatske

poštanske banke d.d. za iznos do 3.000.000,00 kn., pod slijedećim uvjetima
Vrsta kredita

Kratkoročni revolving kredit

Namjena kredita

Rok korištenja

održavanje tekuće likvidnosti te premošćivanje jaza nastalog zbog različite
dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.
Do 3.000.000,00 kuna
Do 12 mjeseci od zaključenja Ugovora. Kredit će se koristiti sukcesivno,
isplatom na poslovni račun Korisnika kredita (Općine Đulovac). Svako novo
korištenje je moguće u visini raspoloživog neiskorištenog iznosa revolving
kredita.
Do 31.12.2020.

Rok i način vraćanja

Do 12 mjeseci od zaključenja Ugovora, sukcesivno

Kamatna stopa redovna

- redovna 1,70% , godišnje , fiksno
Za vrijeme otplate kredita kamata se obračunava mjesečno na iskorišteni iznos
kredita i po dospijeću
U visini zakonske zatezne kamate
0,50 % od ugovorenog iznosa kredita, jednokratno, minimalno 500,00 kn.
Bez naknade
Financijski instrumenti (mjenica, zadužnica)

Iznos
Način korištenja

Zatezna kamatna stopa
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva
Naknada za rezervaciju sredstava
Osiguranje kredita

Obveze po ovom zaduženju iznose 1.141.701,93 kn
6. DEPOZITI I JAMČEVNI POLOZI
-Nema
7. VRIJEDNOSNI PAPIRI
- Nema
8. DIONICE
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-Dionice PBZ-R-A 86 nominalne vrijednosti 8.600,00 HRK, tržišne vrijednosti 66,134,00 kn s danom
31.12.2019.
9. VLASNIČKI UDJELI
naziv trgovačkog društva
DARKOM d.o.o. Daruvar
DV SUNCE ĐULOVAC

OIB
udio u vlasništvu
51300447787
3,50%
54014416638
50%

vrijednost udjela
544.400,00 kn
0,00 kn

10. ZAKLJUČAK
Knjigovodstvena evidencija potraživanja i obveza vođena je ažurno. Radi bolje naplate potraživanja preporuča se
dostavljane opomene dužnicima, te aktiviranje instrumenta naplate dugova putem prisilne naplate.
Povjerenstvo je utvrdilo da je naplata potraživanja redovito praćena i predlaže da se i nadalje u slučaju svakog
zakašnjenja u naplati, poduzimaju sve zakonske mjere u svrhu što bolje naplate općinskih poreza i svih drugih
obveza pravnih i fizičkih osoba, posebno pazeći na protek vremena zastare.

U Đulovcu, 25. siječnja 2022.
POVJERENSTVO:
1. Josip Kastmiler, Predsjednik povjerenstva v.r.
2. Branislav Bijelić – član povjerenstva ,v.r.
3. Antun Kolić – član povjerenstva v.r.
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9.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
KLASA: 320-02/20-01/1-3
URBROJ: 2103-8-01-22-01
Đulovac, 19. ožujka 2022.
Na temelju članka 31. stavak 13. i članka 65. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”
br. 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 41. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2021) ,
Općinsko vijeće Općine Đulovac na svojoj 8. sjednici VIII. Saziva održanoj 2022. donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac
I.
Članak II. Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 5/2020 i 8/2021)
mijenja se i glasi:
„U Povjerenstvo se imenuju:
1. Joakim Jaković predstavnik Općinskog vijeća
2. Gaspar Andrejić, predstavnik Općinskog vijeća
3. Elvir Purić, dipl.iur.
4. Krunoslav Jakopin dip. ling.agronomije
5. Mirko Knežević, dipl.ing. geodezije
II.
Ostale odredbe Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 5/2020 i 8/2021)
koje nisu obuhvaćene ovim izmjenama i dopunama ostaju na snazi.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Općine Đulovac“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković, v.r.
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10.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
KLASA: 320-02/20-01/2-3
URBROJ: 2103-8-01-22-01
Đulovac, 19. ožujka 2022.
Na temelju članka 39. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” br. 20/18, 115/18 i
98/19) i članka 41. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2021) , Općinsko vijeće Općine
Đulovac na svojoj 8. sjednici VIII. Saziva održanoj 19. ožujka 2022. donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac
I.
Članak II. Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 5/2020 i 8/2021)
mijenja se i glasi:
„U Povjerenstvo se imenuju:
1. Joakim Jaković predstavnik Općinskog vijeća
2. Gaspar Andrejić, predstavnik Općinskog vijeća
3. Elvir Purić, dipl.iur.
4. Krunoslav Jakopin dip. ling.agronomije
5. Mirko Knežević, dipl.ing. geodezije

II.
Ostale odredbe Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 5/2020 i 7/2021) koje nisu
obuhvaćene ovim izmjenama i dopunama ostaju na snazi.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Općine Đulovac“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković, v.r.
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11.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 320-01/22-01/1
Ur. broj: 2103-8-01/22-01
Đulovac, 19. ožujka 2022.
Na temelju članka 41. Statuta Općine Đulovac ( „Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2021) , Općinsko vijeće
Općine Đulovac na svojoj 8. sjednici VIII. Saziva održanoj 19. ožujka 2022. donijelo je
PROGRAM
sufinanciranja umjetnog osjemenjivanja junica i krava na području Općine Đulovac
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom definiraju se opći i posebni uvjeti za ostvarenje prava na pomoć za sufinanciranja umjetnog
osjemenjivanja junica i krava na području Općine Đulovac
II. KORISNICI PROGRAMA

Članak 2.

Korisnici ovog Programa su fizičke osobe i poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem i poljoprivrednom
proizvodnjom (poljoprivredno zemljište, nasadi, stoka, gospodarski objekti i sl.) na području Općine Đulovac .
III. IZNOS POMOĆI
Članak 3.
Visina pomoć za sufinanciranja umjetnog osjemenjivanja junica i krava na području Općine Đulovac utvrđuje se u
iznosu od 100,00 kn po plotkinji , a maksimalno do 1.000,00 kn po domaćinstvu.
IV. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

Članak 4.
Pravo na pomoć za sufinanciranja umjetnog osjemenjivanja junica i krava na području Općine Đulovac (u daljem
tekstu: Program) ostvaruje se na osnovu provedenog javnog poziva, dostavljenih zahtjeva i ocjene dopuštenosti
potpore, a isto traje do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Općine Đulovac za 2022. godinu.
Javni poziv objavljuje općinski načelnik i ste će biti objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Đulovac,
www.djulovac.hr
Članak 5.
Pravo na pomoć za sufinanciranja umjetnog osjemenjivanja junica i krava na području Općine Đulovac propisanu
ovim Programom ostvaruje se na temelju Zahtjeva .
Zahtjev za ostvarenje prava na isplatu pomoći iz ovog Programa podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Đulovac , uz obvezno prilaganje sljedećih dokaza:
- obrazac zahtjeva za sufinanciranje
- kopija potvrde (pripusnice) veterinarske organizacije koja je izvršila uslugu,
- kopija računa veterinarske stanice koja je obavila uslugu,
- preslika dokaza o uplati računa,
- preslika IBAN-a žiro računa, osobne iskaznice i OIB-a, podnositelja zahtjeva
- uvjerenje o plaćenim obvezama prema Općini Đulovac
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- izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a (dobije se u prostorijama Općine).
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na isplatu pomoći iz ovog Programa za tekuću . godinu sastavni je dio
ovog Programa. Izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a sastavlja se prema obrascu koji je sastavni dio ovog
Programa.
Podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava iz ovog Programa oslobođeno je plaćanja upravnih pristojbi.
Članak6.
Općinsko vijeće Općine Đulovac zadužuje Jedinstveni upravni odjel Općine Đulovac za donošenje Rješenja kojim
se odlučuje o ostvarenju prava na pomoć iz ovog Programa , na temelju podnijetih dokaza, u roku od 30 dana od
dana podnošenja zahtjeva.
Protiv Rješenja iz prethodnog stavka ove točke nezadovoljni korisnik može podnijeti Žalbu općinskom načelniku
Općine Đulovac.
Članak 8.
Sredstva za ostvarivanje prava iz ovog Programa osigurana su u Proračunu Općine Đulovac..
Članak 9.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Đulovac za izvršenje isplate pomoći oz ovog Programa na tekući
račun ili štednu knjižicu podnositelja zahtjeva , odmah po pravomoćnosti donesenog Rješenja o ostvarenju iste
pomoći.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Đulovac.
Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković,v.r.
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12.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
KLASA: 363-05/22-01/1
UR.BROJ:2103-8-01-22-01
Đulovac, 19. ožujak 2022.
Na temelju članka 54. stavak 1 Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19
), članka 7. Odluke o osnivanju javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti i upravljanje imovinom i
nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 9/2020) i članka 41. Statuta
Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2021), Općinsko vijeće Općine Đulovac na 8. sjednici
VIII. Saziva održanoj 19. ožujka 2022. godine donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti i
upravljanje imovinom i nekretninama „PAPUK“.
Članak 1 .
Općina Đulovac daje suglasnost na prijedlog Statuta Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti i
upravljanje imovinom i nekretninama „PAPUK“.
Prijedlog Statuta Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti i upravljanje imovinom i nekretninama
„PAPUK“ sastavni je dio ove Odluke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković
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Na temelju članka 53. do 56. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i
127/19 ), članka 5. Odluke o osnivanju javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti i upravljanje imovinom
i nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 9/2020 ) nakon pribavljene
suglasnosti Općinskog vijeća Općine Đulovac, KLASA: 363-05-22-01/1, URBROJ:2103-8-0122-01 , od 19.
03.2022. , Upravno vijeće javne Ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti i upravljanje imovinom i
nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac „PAPUK“ dana _________ 2022. donosi:
STATUT
Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti i upravljanje imovinom i nekretninama „PAPUK“
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(1) Ovim Statutom uređuje se naziv, sjedište i djelatnost javne ustanove, zastupanje i predstavljanje, ustrojstvo i
tijela javne ustanove, upravljanje, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, imovina, opći akti, javnost rada, te
druga pitanja od značenja za rad Javne ustanove „PAPUK“ (dalje u tekstu: Ustanova).
(2) Izrazi koji se koriste u ovome Statutu, te drugim aktima i odlukama koji se donose na temelju njega, a koji ima
rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i
ženski rod.
II.

STATUS, NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOSTI

Članak 2.
(1) Ustanova se osniva kao javna ustanova za obavljanje komunalnih djelatnosti i upravljanje imovinom i
nekretninama, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.
(2) Osnivač ustanove je Općina Đulovac.
Članak 3.
(1) Naziv Ustanove glasi: „PAPUK“ javna ustanova za obavljanje komunalnih djelatnosti i upravljanje imovinom i
nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac.
(2) Skraćeni naziv Ustanove glasi: „PAPUK“.
(3) Sjedište Ustanove je: Đulovac, Đurina ulica 132, 43 532 Đulovac.
(4) Naziv Ustanove mora se istaknuti na zgradi u kojoj je njeno sjedište, odnosno u kojoj Ustanova obavlja
djelatnost radi koje je osnovana.
(5) Ustanova ima pečat okruglog oblika, promjera 25 mm u kojemu u kojem se nalazi naziv i sjedište Ustanove.
(6) Ustanova je pravna osoba i upisuje se u sudski registar nadležnog trgovačkog suda.
(7) Ustanova može promijeniti naziv i sjedište samo odlukom osnivača ustanove. Promjena sjedišta Ustanove
upisuje se u sudski registar ustanova.
Članak 4.
(1) Ustanova će obavljati komunalne djelatnosti, sukladno članku 21. do 26. Zakona o komunalnom
gospodarstvu, i to:
 održavanje nerazvrstanih cesta,
 održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
 održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
 održavanje javnih zelenih površina,
 održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
 održavanje groblja,
 održavanje čistoće javnih površina,
 održavanje javne rasvjete,
 uslugu ukopa.
(2) Ustanova će obavljati isključivo navedene komunalne djelatnosti i ne može obavljati drugu tržišnu djelatnost.
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(3) Ustanova djelatnosti navedene u stavku 1. ovog članka ne obavlja radi stjecanja dobiti.
(4) Djelatnost Ustanove upisuje se u sudski registar ustanova.
(5) Djelatnost javne ustanove može se promijeniti odlukom Upravnog vijeća ustanove uz prethodnu suglasnost
osnivača.
III.

TIJELA I UNUTARNJE USTROJSTVO USTANOVE

(1) Tijela Ustanove su:
 upravno vijeće,
 ravnatelj.

Članak 5.

Upravno vijeće
Članak 6.
(1) Ustanovom upravlja Upravno vijeće sačinjeno od 3 člana.
(2) Članove Upravnog vijeća imenuje izvršno tijelo osnivača .
(3) Članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu za rad u Upravnom vijeću.
(4) Članovi Upravnog vijeća se biraju na mandat od 4 (četiri) godine i mogu biti ponovno birani.
(5) Članu Upravnog vijeća mandat može prestati i prije isteka vremena na koje na koje je imenovan u slučaju
ostavke ili opoziva.
(6) Član Upravnog vijeća može biti opozvan ako ne postupa sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, Statutu
i drugim aktima Ustanove, odnosno smjernicama i uputama osnivača, sve protivno interesima Ustanove, Odluku
o opozivu donosi predstavničko tijelo osnivača.
(7) U slučaju ostavke ili opoziva predstavničko tijelo osnivača izabrat će odmah novog člana Upravnog vijeća, čiji
mandat traje do isteka mandata član koji je dao ostavku odnosno koji je opozvan.
Članak 7.
(1) Upravno vijeće ima predsjednika.
(2) Predsjednika Upravnog vijeća bira i razrješuje Upravno vijeće.
(3) Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi javnim glasovanjem na vrijeme od 4 (četiri) godine. Za
predsjednika može biti ponovno izabrana ista osoba.
Članak 8.
(1) Predsjednik Upravnog vijeća priprema, saziva te vodi sjednice Upravnog vijeća.
(2) U slučaju spriječenosti predsjednika Upravnog vijeća, sjednice Upravnog vijeća priprema i vodi član Upravnog
vijeća kojeg za to ovlasti predsjednik.
(3) Ako predsjednik ne ovlasti osobu za pripremu i vođenje sjednica u slučaju njegove odsutnosti, predsjedatelja
će imenovati članovi Upravnog vijeća neposredno na sjednici.
(4) Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Upravnog vijeća i na pismeni zahtjev jedne trećine članova Upravnog
vijeća ili ravnatelja.
(5) Upravno vijeće održava sjednice najmanje jednom svaka tri mjeseca, a po potrebi i češće.
Članak 9.
(1) Upravno vijeće
 donosi statut javne ustanove uz prethodnu suglasnost osnivača,
 donosi pravilnik o unutarnjem ustrojstvu javne ustanove, pravilnik o plaćama javne ustanove uz
suglasnost osnivača,
 donosi godišnji plan rada i financijski plan uz suglasnost osnivača,
 odlučuje o godišnjem obračunu,
 donosi odluke o stjecanju i opterećenju nekretnina i druge imovine u vlasništvu javne ustanove uz
suglasnost osnivača,
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donosi odluke o otuđenju nekretnina i druge imovine u vlasništvu javne ustanove uz suglasnost
osnivača,
raspisuje javni natječaj za izbor ravnatelja ustanove i imenuje te razrješava ravnatelja Ustanove,
odlučuje o izvješćima o radu ravnatelja javne ustanove,
odlučuje o pojedinačnim pravima zaposlenika u drugom stupnju, ako zakonom ili drugim propisom nije
propisano da upravno vijeće odlučuje u prvom stupnju,
predlaže osnivaču i ravnatelju mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja javne ustanove,
daje ravnatelju osnovne smjernice za rad ustanove,
razmatra predstavke i prijedloge građana i pravnih osoba o pitanjima od interesa za rad ustanove,
razmatra rezultate rada ustanove,
donosi programe rada i razvoja ustanove, te nadzire njihovo izvršenje,
predlaže osnivaču promjenu djelatnosti,
odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom, aktom o osnivanju i statutom, kao i o drugim pitanjima
koja se odnose na upravljanje javnom ustanovom, a za koje nije propisana nadležnost ravnatelja.



Članak 10.
(1) Upravno vijeće može pravovaljano odlučiti ako je sjednici nazočna natpolovična većina svih članova.
(2) Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom svih članova.
(3) Odluke Upravnog vijeća potpisuje predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti predsjedatelj.
Članak 11.
(1) U radu Upravnog vijeća sudjeluje ravnatelj Ustanove, bez prava odlučivanja.
(2) Sjednicama Upravnog vijeća mogu biti nazočne i druge osobe koje pozove ili odobri predsjednik Vijeća, ili se
pozivaju na temelju zaključka Upravnog vijeća.
Ravnatelj
Članak 12.
(1) Voditelj ustanove je ravnatelj.
(2) Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće, a na mandat od 4 (četiri) godine, sve na temelju javnog
natječaja. Ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja.
(3) Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje i provodi Upravno vijeće.
Natječaj se objavljuje u javnim glasilima te na internetskim stranicama osnivača.
Natječaj za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen najkasnije u roku od 60 dana prije isteka mandata ravnatelja.
U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme za koje se imenuje, rok do kojeg se primaju
prijave kandidata i rok u kojemu će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru.
(4) Rok do kojeg se primaju prijave kandidata ne može biti kraći od osam dana do dana objave natječaja, a rok u
kojem se kandidati obavještavaju o izboru ne može biti dulji od 45 (četrdeset i pet) dana od dana isteka roka za
podnošenje prijava.
(5) Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima visoku ili višu stručnu spremu tehničke, ekonomske ili pravne
struke i koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima, kao i komunikacijskim vještinama te ima
najmanje tri godine radnog iskustva u struci.
Članak 13.
(1) Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može tužbom pobijati odluku o izboru zbog bitne povrede postupka
ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.
(2) Tužba se podnosi sudu nadležnom za radne sporove u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o izboru.
(3) Pouka o podnošenju tužbe, daje se kandidatima u obavijesti o izboru, koja se obavezno dostavlja svakom
prijavljenom kandidatu u roku određenom u natječaju.
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Članak 14.
(1) Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, odnosno ako se
ravnatelj razriješi prije isteka mandata osnivač imenuje vršitelja dužnosti ravnatelja na prijedlog Upravnog vijeća i
to najduže na vrijeme od godine dana, a natječaj će se ponoviti.
(2) Na imenovanje i razrješenje ravnatelja, primjenjuju se uvjeti i odredbe Zakona o ustanovama te Statuta
Ustanove.
Članak 15.
(1) Upravno vijeće Ustanove dužno je razriješiti ravnatelja Ustanove i prije isteka roka na koji je imenovan kad se
utvrdi da ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Ustanove ili neosnovano ne izvršava odluke organa
Ustanove ili postupa protivno njima, ako svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Ustanovi veću štetu ili
ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoju dužnost tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju
djelatnosti Ustanove, ako sam zatraži razrješenje i ako nastanu razlozi koji dovode do prestanka radnog odnosa
ravnatelja.
(2) Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati mogućnost izjašnjavanja o razlozima razrješenja.
(3) Razriješeni ravnatelj može protiv odluke o razrješenju tužbom tražiti sudsku zaštitu svoga prava ako smatra da
je povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku, ili da nisu postojali razlozi za
razrješenje propisani zakonom, te Statutom Ustanove.
(4) Tužba proti odluke o razrješenju može se podnijeti nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana primitka odluke.
(5) U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a Upravno vijeće dužno je raspisati
natječaj za ravnatelja u roku 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.
Članak 16.
(1) Ravnatelj organizira i vodi rad Ustanove, a posebice:















organizira te vodi rad i poslovanje Ustanove,
predstavlja i zastupa Ustanovu,
poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Ustanove,
zastupa Ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim
osobama s javnim ovlastima,
odgovara za zakonitost rada i poslovanja Ustanove,
predlaže godišnji plan i program Ustanove,
podnosi izvješće Upravnom vijeću o godišnjem planu rada i o financijskom proračunu Ustanove
sukladno zakonskim propisima,
samostalno donosi odluke u svezi s radom i poslovanjem Ustanove iz svog djelokruga,
podnosi Upravnom vijeću prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima rada i poslovanja,
osigurava uvjete za rad Upravnog vijeća, predlaže donošenje odgovarajućih odluka, sudjeluje u njegovu
radu i radu drugih stručnih tijela,
skrbi o provedbi odluka Upravnog vijeća i drugih tijela,
donosi odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa za sve zaposlenike, kao i o drugim pitanjima iz
radnih odnosa,
može odrediti osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije,
obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, o svim Statutom i drugim općim aktima
Ustanove.


Unutarnje ustrojstvo Ustanove i opći akti ustanove
Članak 17.
(1) Osim tijela navedenih u ovom Statutu, Ustanova može imati i druga tijela koja određuje Upravno vijeće uz
prethodnu suglasnost osnivača.
(2) Unutarnje ustrojstvo Ustanove uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu ustanove.
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Članak 18.
(1) Opći akti Ustanove su:





Statut,
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji,
Pravilnik o plaćama i drugim pravima i obvezama iz radnog odnosa,
drugi opći akti sukladno zakonu, aktu o osnivanju i Statutu Ustanove.

(2) Navedene opće akte donosi Upravno vijeće, uz prethodnu suglasnost osnivača.
Članak 19.
(1) Statut i drugi opći akt Ustanove može stupiti na snagu najranije danom objavljivanja na oglasnoj ploči Ustanove.
(2) Statut i opći akti Ustanove ne mogu imati povratno djelovanje.
IV.

IMOVINA USTANOVE I ODGOVORNOST ZA OBVEZE

Članak 20.
(1) Sredstva potrebna za osnivanje Ustanove, početak rada i poslovanje osiguravaju se u proračunu osnivača te iz
drugih izvora, sukladno zakonu.
(2) Sredstva za rad koja su pribavljena od osnivača, stečena pružanjem usluga i prodajom proizvoda ili su
pribavljena iz drugih izvora čine imovinu Ustanove.
(3) Ustanova svoju djelatnost ne obavlja radi stjecanja dobiti, a ako Ustanova u obavljanju svoje djelatnosti ostvari
dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Ustanove u skladu s aktom o osnivanju i
Statutom Ustanove.
(4) U slučaju da se pojavi gubitak, isti gubitak će se pokriti iz proračuna osnivača.
Članak 21.
(1) Ustanova može stjecati imovinu ako je ista potrebna za obavljanje njenih djelatnosti, sve uz prethodnu
suglasnost osnivača.
(2) Ustanova bez prethodne suglasnosti osnivača ne može otuđiti ili opteretiti imovinu koja je njeno vlasništvo.
(3) Osnivač je dužan osigurati potreban prostor i opremu za rad Ustanove i obavljanje njenih djelatnosti.
(4) Ustanova odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom, a solidarno i neograničeno s njom za iste
odgovara i osnivač.
Članak 22.
(1) Financijsko poslovanje Ustanove obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima.
(2) Financijsko poslovanje Ustanove obuhvaća sastavljanje financijskom plana, ostvarivanje prihoda i izvršenje
rashoda, vođenje knjigovodstva, evidencije o financijskom poslovanju i sredstvima Ustanove te o sastavljanju
periodičnog i završnog godišnjeg obračuna.
(3) Financijski plan za iduću godinu donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača, najkasnije do kraja
tekuće godine.
(4) Ako ne postoje uvjeti za donošenje financijskog plana u propisanom roku, donosi se privremeni financijski plan
za najduže tri mjeseca poslovanja Ustanove.
(5) Naredbodavac za izvršenje financijskog plana Ustanove je ravnatelj.
(6) Ustanova po isteku godine donosi završni račun.
(7) Pri usvajanju završnog računa podnosi se izvješće o poslovanju i ostvarivanju programa rada Ustanove.
Članak 23.
(1) Ustanova preuzima zaposlenike osnivača koji u trenutku njenog osnivanja rade na komunalnim poslovima i
djelatnostima te će, a po upisu u registar i početku svoga rada, s istima sklopiti ugovore o radu s tim da isti
zaposlenici zadržavaju sve do sada stečena prava.
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Članak 24.
(1) Zaposlenici Ustanove ostvaruju plaću u skladu s općim propisima o radu, te Pravilnikom o plaćama i drugim
pravima i obvezama iz radnog odnosa.
Članak 25.
(1) Ustanova posluje preko žiro računa.
(2) Sredstva Ustanove upotrebljavaju se samo za namjene iz djelatnosti Ustanove, utvrđene zakonom, ostalim
aktima donesenim na temelju zakona i programom rada Ustanove.
V.

JAVNOST RADA USTANOVE

Članak 26.
(1) Rad Ustanove je javan.
(2) Obavješćivanje javnosti o poslovanju i ostvarivanju programa rada Ustanove te o uvjetima i načinu obavljanja
usluga i poslova iz djelatnosti za koju je Ustanova registrirana, obavljat će se putem internetskih stranica osnivača
i/ili Ustanove, preko tiska, radija i televizije, a isto je u nadležnosti ravnatelja, kao i zaposlenika koje on ovlasti.
(3) Na zahtjev nadležnih tijela ravnatelj je dužan dostaviti podatke o radu i poslovanju Ustanove.
(4) Ustanove će uskratiti davanje informacija, odnosno uvid u dokumentacije ako je ona zakonom, aktom o
osnivanju Ustanove ili Statutom Ustanove određena kao službena ili poslovna tajna te kad se odnosi na osobne
podatke fizičkih osoba.
Članak 27.
(1) Ustanova je dužna odredbe akta o osnivanju, Statuta i drugih općih akata kojima se uređuje rad Ustanove u
obavljanju djelatnosti ili dijela djelatnosti koji se smatra javnom službom učiniti na pogodan način dostupnim
javnosti.
VI.

NADZOR NAD RADOM USTANOVE

Članak 28.
(1) Nadzor nad radom Ustanove obavlja osnivač te ostala nadležna državna tijela i pravne osobe sukladno zakonu.
VII.

PRESTANAK USTANOVE

Članak 29.
(1) Ustanova prestaje u slučajevima propisanim Zakonom o ustanovama i Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
VIII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.
Ovaj Statut stupa na snagu 8. dana od dana objave na oglasnoj ploči Ustanove i objavit će se u Službenom glasniku
osnivača.

Predsjednik Upravnog vijeća
Elvir Purić , dipl. iur. v.r.
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13.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
KLASA: 363-05/22-01/2
UR.BROJ:2103-8-01-22-01
Đulovac, 19. ožujak 2022.
Na temelju članka 54. stavak 2 Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19
), članka 7. Odluke o osnivanju javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti i upravljanje imovinom i
nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 9/2020) i članka 41. Statuta
Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2021), Općinsko vijeće Općine Đulovac na 8. sjednici
VIII. Saziva održanoj 19. ožujka 2022. godine donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji Javne ustanove za
obavljanje komunalnih djelatnosti i upravljanje imovinom i nekretninama „PAPUK“.
Članak 1 .
Općina Đulovac daje suglasnost na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji Javne ustanove
za obavljanje komunalnih djelatnosti i upravljanje imovinom i nekretninama „PAPUK“.
Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti
i upravljanje imovinom i nekretninama „PAPUK“ sastavni je dio ove Odluke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković,v.r.

54

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“
GODINA 2022. BROJ 1. Đulovac, 24. ožujak 2022. godine
55
Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
i članka 9. i 18. Statuta javne Ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti i upravljanje imovinom i nekretninama
u vlasništvu Općine Đulovac „PAPUK“, nakon pribavljene suglasnosti Općinskog vijeća Općine Đulovac, KLASA:
363-05/22-01/2 , URBROJ:2103-8-01-22-01 , od 19.03.2022., Upravno vijeće javne Ustanove za obavljanje
komunalnih djelatnosti i upravljanje imovinom i nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac „PAPUK“ dana
_________ donosi:
PRAVILNIK
o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti i
upravljanje imovinom i nekretninama „PAPUK“.
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuju se radna mjesta, opis poslova, broj izvršitelja, stručni uvjeti za obavljanje
poslova i druga pitanja u vezi s ustrojstvom, djelokrugom i načinom rada Javne ustanove za obavljanje komunalnih
djelatnosti i upravljanje imovinom i nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac „PAPUK“ (u daljnjem tekstu: javna
Ustanova)
Članak 2.
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom
ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.
II.

UNUTARNJE USTROJSTVO, RADNA MJESTA, STRUČNI UVJETI, OPIS POSLOVA I BROJ
IZVRŠITELJA

Članak 3.
Javna Ustanova se ustrojava kao jedinstvena pravna osoba s obvezama i odgovornostima koje ima na osnovi
Zakona, Statuta i Odluka Osnivača.
Djelatnost javne Ustanove su komunalne djelatnosti i upravljanje imovinom i nekretninama u vlasništvu Općine
Đulovac i iste su od općeg interesa za Općinu Đulovac.
Unutarnjim ustrojstvom i djelokrugom osigurava se skladno i sustavno obavljanje djelatnosti javne Ustanove.
Članak 4.
Radi obavljanja poslova iz nadležnosti javne Ustanove ustrojavaju se sljedeća radna mjesta:
Redni broj
1.

Naziv radnog mjesta
ravnatelj

Potrebni stručni uvjeti

Opis poslova radnog mjesta

- magistar struke/stručni specijalist ili
sveučilišni prvostupnik/ stručni prvostupnik
tehničke,
ekonomske ili pravne struke
- najmanje tri godine radnog iskustva u
struci
- stručne, radne i organizacijske
sposobnost, te komunikacijske vještine
potrebne za uspješno upravljanje
ustanovom
- poznavanje rada na računalu
- položen vozački ispit B kategorije

- Organizira, te vodi rad i poslovanje Ustanove,
predstavlja i zastupa Ustanovu,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Ustanove,
- zastupa ustanovu u svim postupcima pred sudovima,
upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim
osobama s javnim ovlastima,
- odgovara za zakonitost rada i poslovanja Ustanove,
- predlaže godišnji plan i program Ustanove,
- predlaže proračun i godišnji obračun Ustanove,
sastavlja godišnje i periodične i financijske te statističke
izvještaje,
- izrađuje normativne akte, ugovore, rješenja i odluke,
- podnosi izvješće Upravnom vijeću o godišnjem planu
rada i o financijskom proračunu Ustanove sukladno
zakonskim propisima,
- samostalno donosi odluke u svezi s radom i

Broj
izvršitelja
1
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poslovanjem Ustanove iz svog djelokruga, podnosi
Upravnom vijeću prijedloge i mišljenja o pojedinim
pitanjima rada i poslovanja,
- osigurava uvjete za rad Upravnog Vijeća
- predlaže donošenje odgovarajućih odluka, sudjeluje u
njegovu radu i radu drugih stručnih tijela, skrbi o provedbi
odluka Upravnog vijeća, i drugih tijela,
- donosi odluke
o
zasnivanju
i prestanku
radnog
odnosa
za sve zaposlenike,
- vodi evidenciju radnika, vrši prijave i odjave radnika
nadležnim službama mirovinskog
i
zdravstvenog
osiguranja,
- izrađuje plan godišnjih odmora, te izdaje rješenja za
godišnji odmor,
- rješava i druga pitanja iz radnih odnosa,
- određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i
druge dokumentacije,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i drugim
propisima, Statutom i drugim općim aktima Ustanove.
2.

Računovodstvenoadministrativni
referent

-sveučilišni
prvostupnik/
stručni
prvostupnik ili srednja stručna sprema
ekonomske struke,
-najmanje jedna godina
radnog iskustva u struci
- poznavanje rada na računalu
- položen vozački ispit B kategorije

3.

Komunalni radnik

- osnovnu ili srednja stručna sprema
- položen vozački ispit B kategorije

4.

voditelj
poslova

- srednja stručna sprema tehničke struke,
-najmanje jedna godina
radnog iskustva u struci,
- položen vozački ispit B kategorije

komunalnih

1
- Obavlja poslove zaprimanja, razvrstavanja,
evidentiranja, otpreme i arhiviranja pošte,
- nabavlja potrošni materijal,
vrši obračun plaća i drugih materijalnih prava
zaposlenika, kao i drugih osoba,
- isplaćuje naknade, izrađuje izvještaje i evidencije u
svezi plaće i materijalnih prava,
- izdaje putne naloge i vodi evidenciju o istima,
- vrši obračun i isplatu putnih naloga,
- izdaje radne naloge
- ,kontrolira izvršenje radnih naloga,
- vodi evidenciju ulaznih i izlaznih računa, te ostalih
poslovnih knjiga,
- fakturira izvršene usluge,
- vrši plaćanja,
- vodi blagajničko poslovanje,
- vodi evidenciju osnovnih
sredstava i
sitnog inventara
- priprema godišnji popis imovine, obveza i potraživanja,
- knjiži inventurne razlike i otpis vrijednosti,
- obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog
rukovoditelja.
- Obavlja poslove održavanja nerazvrstanih cesta,
- održavanja javnih površina na kojima. nije dopušten
promet motornim vozilima,
- održavanja građevina javne odvodnje oborinskih
voda,
- održavanja javnih zelenih
površina,
- održavanje građevina, uređaja i predmeta
javne
namjene,
- održavanja groblja,
- održavanja čistoće javnih površina,
- održavanja javne rasvjete,
obavlja usluge ukopa, provođenja zimske službe na
nogostupima i parkiralištima,
- radi na strojevima i s alatom, - obavlja i druge
poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja
- Sudjeluje u organiziranju rada komunalnih
poslova,
- izdaje radne naloge,
- kontrolira izvršenje radnih naloga,
- obavlja poslove održavanja nerazvrstanih cesta,
održavanja javnih površina na kojima nije
dopušten
promet
motornim
vozilima,
- održavanja
građevina javne odvodnje oborinskih voda,
održavanja
javnih
zelenih površina,
održavanje građevina, uređaja i predmeta javne
namjene,
- održavanja
groblja,
- održavanja
čistoće
javnih
površina,
održavanja javne rasvjete, - obavlja usluge
ukopa,
- provođenja zimske službe na nogostupima

1
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i parkiralištima,
- rad na strojevima i s alatom,
- obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog
rukovoditelja
5.

III.

domar-čistač

- minimalno završena Osnovna škola
- položen vozački ispit B kategorije

1

OVLAŠTENJA I ODGOVORNOSTI U OBAVLJANJU POSLOVA I ZADAĆA USTANOVE

Članak 5.
Ustanovu vodi i zastupa ravnatelj.
Ovlaštenja ravnatelja utvrđena su zakonom i Statutom javne Ustanove.
Ravnatelj za svoj rad odgovara Upravnom vijeću i osnivaču javne Ustanove.
Ravnatelj je ovlašten davati zaposlenicima nalog i upute za rad te za obavljanje poslova i zadaća na koje su
raspoređeni.
Voditelj komunalnih poslova vodi i nadzire obavljanje komunalnih djelatnosti.

Članak 6.
Pravni status zaposlenika u javnoj Ustanovi, uvjeti zasnivanja radnog odnosa i ostala pitanja u svezi s
njihovim radom uređuju se općim propisima o radu, ovim Pravilnikom te Pravilnikom o plaćama i drugim pravima i
obvezama iz radnog odnosa.
Članak 7.
Zaposlenici su dužni savjesno i pravodobno obavljati povjerene poslove i zadaće, poštujući propise,
pravila struke i naloge ravnatelja, odnosno druge ovlaštene osobe. Za svoj rad zaposlenici su odgovorni
pretpostavljenom voditelju i ravnatelju.
Članak 8.
Ako zaposlenik smatra da su nalozi ili upute ravnatelja ili drugog nadležnog čelnika za izvršavanje poslova
i zadaća suprotni propisu i pravilima struke ili da bi uslijed njihova pridržavanja mogla nastati šteta, dužan je na to
upozoriti ravnatelja ili drugog čelnika.
Ponovi li ravnatelj ili drugi nadležni čelnik svoj nalog ili uputstvo u pisanom obliku, zaposlenik je dužan
postupiti po nalogu, odnosno uputstvu ravnatelja, odnosno drugog nadležnog čelnika.
Za nesavjesno, nepravodobno i nestručno obavljanje poslova odnosno zadaća zaposlenik odgovara
ravnatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi, koji su ovlašteni protiv zaposlenika poduzeti zakonom propisane mjere.
Članak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Javne ustanove i objavit će
se u Službenom glasniku osnivača.

Predsjednik Upravnog vijeća
Elvir Purić, v.r.
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14.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
KLASA: 601-01/22-01/1
UR.BROJ:2103-08-0122-01
Đulovac, 19. ožujka 20221.
Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 , 127/19) i članka
41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 41.
Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2021), Općinsko vijeće Općine Đulovac na 8.
sjednici VIII. Saziva održanoj 19. ožujka 2022. godine donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijedlog Stauta Dječjeg vrtića „Sunce „
Članak 1 .
Općina Đulovac daje suglasnost na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Sunce“ .
Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Sunce“ sastavni je dio ove Odluke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković,v.r.
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Na temelju članka 53. i 54. Zakona o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka
40. i 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijeće Dječjeg
vrtića “Sunce” Đulovac, na sjednici održanoj dana ________ 2021. godine, uz prethodnu suglasnost Općine
Đulovac danoj po Odluci Općinskog vijeća Općine Đulovac sa sjednice od 19. ožujka 2021., KLASA:601-01/2201/1 UR. BROJ: 2103-8-01-22-01, donosi ovaj
STATUT
DJEČJEG VRTIĆA “SUNCE”
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuje se status, naziv, sjedište, zastupanje i predstavljanje, imovina Dječjeg vrtića i
odgovornost za obveze, djelatnost, planiranje i financiranje Dječjeg vrtića i ostvarivanje prava korisnika usluga,
unutarnje ustrojstvo i način rada, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, i javnost rada te druga pitanja važna
za obavljanje djelatnosti i poslovanja Dječjeg vrtića ,Sunce" Đulovac (U daljnjem tekstu: Dječji vrtić).
Izrazi koji se u ovom Statutu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske
osobe.
Članak 2.
Dječji vrtić je javna ustanova koja se bavi poslovima vezanim za predškolski odgoj i obrazovanje te skrbi o djeci
predškolske dobi i zadovoljava druge zadaće utvrđene Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne
novine br. 94/13.).
Dječji vrtić je javna ustanova koja djelatnost predškolskog odgoja obavlja kao javnu službu. Odgojno-obrazovni
rad obavlja se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Članak 3.
Osnivač Dječjeg vrtića je Općina Đulovac, a prava i dužnost osnivača obavlja Općinsko vijeće i Načelnik Općine
Đulovac, ako zakonom nije drugačije određeno.
Prava i dužnosti osnivača Dječjeg vrtića obavlja sukladno zakonu, Općina Đulovac na temelju zaključka Vlade
Republike Hrvatske i Rješenja Ministarstva kulture i prosvjete (Klasa: UP/1-601-01/97- 01/28, Ur. broj: 532-07/697-4 od 08.09.1997. godine (Narodne novine broj 76/93 i 29/97).
NAZIV I SJEDIŠTE
Članak 4.
Dječji vrtić obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Dječji vrtić “SUNCE"’.
Sjedište Dječjeg vrtića je u Đulovcu, Ulica bana Josipa Jelačića 1 A.
Dječji vrtić je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova i u zajednički elektronički upisnik ustanova
predškolskog odgoja koje vodi ministarstvo nadležno za obrazovanje.
Članak 5.
Ako se tijekom obavljanja djelatnosti promijeni naziv ili sjedište Dječjeg vrtića ili ako se mijenja odnosno dopunjuje
djelatnost Dječjeg vrtića u novim prostorima, odnosno ako se mijenjaju drugi podaci koje osnivački akt sadrži
temeljem posebnog zakona, osnivač Dječjeg vrtića izvršit će izmjene osnivačkog akta te je dužan akt o osnivanju
dostaviti Ministarstvu nadležnom za obrazovanje radi ocjene sukladnosti tog akta sa zakonom.
Članak 6.
Naziv Dječjeg vrtića mora biti istaknut na svim objektima u kojima Dječji vrtić obavlja djelatnost.
Dječji vrtić obvezno ističe natpisnu ploču na zgradi u kojoj je njegovo sjedište.
Natpisna ploča Dječjeg vrtića sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: »Republika Hrvatska« i naziv
Dječjeg vrtića koji se ističe na zgradi njegovog sjedišta.
Natpisna ploča Dječjeg vrtića ističe se na lijevoj strani glavnog ulaza, gledano u pročelje zgrade.
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ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 7.
Dječji vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj. Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Dječjeg vrtića, predstavlja i
zastupa Dječji vrtić, te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Dječjeg vrtića, sukladno zakonu i ovom
Statutu.
Ravnatelj vodi stručni rad Dječjeg vrtića i odgovoran je za obavljanje stručnog rada.
Ravnatelj Dječjeg vrtića ima sve ovlasti u pravnom prometu u sklopu obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja
sukladno zakonu i ovom Statutu osim:
- nastupati kao druga ugovorna strana i sa Dječjim vrtićem zaključivati ugovore,
- zaključivati ugovore o izvođenju investicijskih radova i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i
ostale imovine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 10.000,00 kn,
- za iznose veće od navedenog iznosa, ravnatelj je ovlašten zaključiti ugovor ako je prethodno za
zaključenje takvog ugovora svoju suglasnost dalo Upravno vijeće.
Članak 8.
Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama zakona kojim se
utvrđuju obvezni odnosi.
Ravnatelj može i pored opunomoćenika preuzimati radnje za koje je ovlašten.
Ravnatelj određuje osobe za potpisivanje financijske i druge dokumentacije.
Članak 9.
Ravnatelja Dječjeg vrtića u slučaju privremene spriječenosti (iznenadna bolest, nezgoda i slično.) u obavljanju
ravnateljskih poslova zamjenjuje član odgojiteljskog vijeća kojeg odlukom određuje Upravno vijeće.
Upravno vijeće odredit će zamjenika ravnatelja sve dok traju razlozi njegove spriječenosti, a najdulje do isteka
mandata.
Upravno vijeće odredit će kao zamjenika ravnatelja člana odgojiteljskog vijeća koji ispunjava uvjete za ravnatelja
propisane zakonom uz prethodno pribavljenu suglasnost osobe da će obavljati poslove ravnatelja kao zamjenik,
ukoliko bude izabran.
Upravno vijeće javnim glasovanjem određuje osobu iz stavka 1. ovog članka većinom glasova ukupnog broja
članova.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnosti obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može
odgađati do ravnateljeva povratka.
Zamjenik ravnatelja ima sva prava, ovlasti i dužnosti ravnatelja za vrijeme dok ga zamjenjuje.
Upravno vijeće može u svakom trenutku zamijeniti odluku o određivanju zamjenika ravnatelja i odrediti za
zamjenika ravnatelja drugog člana odgojiteljskog vijeća.
Odluka o određivanju zamjenika ravnatelja Dječjeg vrtića stavlja se na oglasnu ploču u roku tri (3) dana od
donošenja.
Članak 10.
U pravnom prometu Dječji vrtić koristi Žig i Štambilj. Žig je okruglog oblika, promjera 29 mm, na kojem je kružno
ispisan tekst: DJEČJI VRTIĆ “SUNCE", a u sredini ĐULOVAC.
Štambilj je četvrtastog oblika, širine 8 mm i dužine 45 mm, i u njemu je upisan pun naziv Dječjeg vrtića.
Ravnatelj odlučuje o broju žigova, ako ih ime više od jednog, svaki žig ima svoj broj. Način uporabe i čuvanja
žiga i štambilja svojim aktom uređuje ravnatelj.
Članak 11.
Žigom se ovjeravaju isprave i akti u pravnom prometu.
Štambilj se upotrebljava za odgovarajuće administrativno-financijsko poslovanje Dječjeg vrtića.
Način uporabe Žiga i Štambilja svojim aktom uređuje ravnatelj vrtića.
IMOVINA DJEČJEG VRTIĆA I ODGOVORNOST ZA NJEGOVE OBVEZE
Članak 12.
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Imovinu Dječjeg vrtića čine sredstva za rad pribavljena od osnivača, stečena prodajom usluga na tržištu i
pribavljena iz drugih izvora sukladno zakonu.
Sredstva iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se u na žiro račun Dječjeg vrtića.
Imovinom raspolaže Dječji vrtić pod uvjetima i na način propisan zakonom i drugim propisima donesenim na
temelju zakona i ovim Statutom.
Članak 13.
Ako Dječji vrtić u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, dužan je upotrebljavati tu dobit za obavljanje i razvoj
svoje djelatnosti, sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona.
Članak 14.
Dječji vrtić ne može bez suglasnosti osnivača steći i opteretiti nekretninu ili drugu imovinu u iznosu većem od
50.000,00 kn.
Dječji vrtić ne može bez suglasnosti osnivača otuđiti nekretninu ili drugu imovinu Dječjeg vrtića bez obzira na
njezinu vrijednost.
Dječji vrtić ne može dati u zakup objekte i prostore Dječjeg vrtića ili mijenjati namjenu objekta bez suglasnosti
osnivača.
DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA

Članak 15.
Predškolski odgoj organizira se i provodi u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama, za djecu od navršenih šest
(6) mjeseci života do polaska u osnovnu školu.
Članak 16.
U Dječjem vrtiću ostvaruju se:
- redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi rane i
predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama odjeće te njihovim mogućnostima i
sposobnostima,
- programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,
- programi za darovitu djecu rane i predškolske dobi,
- programi predškole,
- programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog
sadržaja.
Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja, Dječji vrtić može izvoditi programe sukladne odredbama
Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.
Članak 17.
U Dječjem vrtiću ustrojava se i provodi odgojno-obrazovni rad s djecom raspoređenom u skupine cjelodnevnog,
poludnevnog, višednevnog ili kraćeg dnevnog boravka.
Ustroj i provedba odgojno-obrazovnog rada u Dječjem vrtiću sukladno stavku 1. ovoga članka provodi se na
temelju Državnoga pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja.
Članak 18.
Dječji vrtić može mijenjati djelatnost samo uz suglasnost osnivača. Ako se tijekom obavljanja djelatnosti za koju je
dječji vrtić osnovan proširuje djelatnost izvođenjem novih programa ili dječji vrtić mijenja program, dječji vrtić
obvezan je prije početka izvođenja programa podnijeti zahtjev radi davanja suglasnosti ministarstvu nadležnom
za obrazovanje.
Ako se zbog proširenja djelatnosti izvođenjem novih programa ili izmjene programa mijenja odobreni program
rada kao jedan od uvjeta za početak obavljanja djelatnosti, dječji vrtić je dužan prije počeka provedbe programa
podnijeti zahtjev za izdavanjem rješenja o početku rada u promijenjenim uvjetima. Nakon pribavljene suglasnosti
te nakon izvršnosti rješenja, dječji vrtić može započeti s izvođenjem novih programa odnosno izmijenjenog
programa.
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PLANIRANJE I FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA I OSTVARIVANJE PRAVA KORISNIKA USLUGA
Članak 19.
Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma za predškolski
odgoj i obrazovanje i kurikuluma Dječjeg vrtića.
Nacionalni kurikulum utvrđuje vrijednosti, načela, općeobrazovne ciljeve i sadržaje svih aktivnosti i programa,
pristupe i načine rada s djecom rane i predškolske dobi, odgojno-obrazovne ciljeve po područjima razvoja djece i
njihovim kompetencijama te vrednovanje.
Kurikulum Dječjeg vrtića donosi upravno vijeće Dječjeg vrtića do 30. rujna tekuće pedagoške godine, a njime se
utvrđuje: program, namjena programa, nositelji programa, način ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti
programa i način vrednovanja.
Dječji vrtić obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada koji se donosi za pedagošku godinu
koja traje od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza slijedeće godine.
Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu donosi upravno vijeće Dječjeg vrtića do 30. rujna.
Godišnji plan i program rada obuhvaća programe odgojno-obrazovnog rada, programe zdravstvene zaštite djece,
higijene i prehrane, programe socijalne skrbi, kao i druge programe koje Dječji vrtić ostvaruje u dogovoru s
roditeljima djece.
Za rad sukladan kurikulumu i ostvarivanje plana i programa rada odgovorni su ravnatelj i Upravno vijeće.
Članak 20.
Osnivač Dječjeg vrtića dužan je osigurati sredstva za osnivanje i rad Dječjeg vrtića. Dječji vrtić osigurava sredstva
prodajom usluga na tržištu i iz drugih izvora sukladno zakonu.
Dječji vrtić naplaćuje svoje usluge od roditelja-korisnika usluga, sukladno mjerilima koja utvrđuje predstavničko
tijelo Općine Đulovac osim programa predškole koji je za roditelje besplatan.
Sredstva za rad Dječjeg vrtića uplaćuju se na žiro račun Dječjeg vrtića.
Članak 21.
Financijsko poslovanje u Dječjem vrtiću obavlja se prema odredbama Zakona o proračunu, Uredbe o
računovodstvu proračuna i Pravilnika o financijskom izvješćivanju za proračune i proračunske korisnike
Članak 22.
Raspored sredstava Dječjeg vrtića za ostvarivanje godišnjeg programa rada i druge rashode, utvrđuje se
financijskim planom Dječjeg vrtića i odlukama za njegovo provođenje.
Upravno vijeće prihvaća financijski plan prije početka godine na koju se odnosi.
Ako ne postoje uvjeti da Upravno vijeće prihvati financijski plan u predviđenom roku i za čitavu godinu, donosi se
privremeni financijski plan, a najdulje za tri mjeseca.
Članak 23.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića po isteku poslovne godine donosi godišnji obračun (završni račun).
Prilikom usvajanja godišnjeg obračuna ravnatelj Dječjeg vrtića podnosi izvješće o poslovanju za proteklu godinu.
Financijski plan Dječjeg vrtića, izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića i godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića
ravnatelj podnosi na razmatranje i usvajanje osnivaču.
Članak 24.
Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je ravnatelj.
Članak 25.
Dječji vrtić ima jedan žiro račun za redovno poslovanje.
UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA DJEČJEG VRTIĆA
Članak 26.
Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Dječjeg vrtića u cilju ostvarivanja
djelatnosti radnog i predškolskog odgoja.
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Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti
programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultati rada u procesu ranog i predškolskog odgoja djece,
primjereno zadovoljavanju njihovih potreba i interea te rad Dječjeg vrtića kao javne službe.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića pobliže se uređuje ustrojstvo, radna mjesta u
Dječjem vrtiću i rad Dječjeg vrtića kao javne službe.
Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića osigurava se ostvarivanje ranog i predškolskog odgoja i drugi odgojno –
obrazovni rad te ostali poslovi koji spadaju u administrativno – tehničke i pomoćne poslove.
Članak 27.
U Dječjem vrtiću ustrojava se i provodi odgojno – obrazovni rad s djecom raspoređenom u skupine cjelodnevnog
boravka, a prema potrebama mogu se uvesti poludnevni i kraći boravci.
Broj djece u skupinama i dob djece u pojedinim odgojnim skupinama te normativi neposrednog rada odgajatelja u
skupini, uređuju se sukladno osnovama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja.
Članak 28.
U Dječjem vrtiću rade odgojno-obrazovni radnici i ostali radnici.
Odgojno-obrazovni radnici rade na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi
o djeci, a to su slijedeći odgojno-obrazovni radnici: odgojitelj i stručni suradnik (pedagog, psiholog, logoped i
rehabilitator) te medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica.
Ostali radnici obavljaju pravno-administrativne, računovodstveno-financijske i pomoćno-tehničke poslove.
Pravno-administrativni poslovi ustrojavaju se radi ostvarivanja djelatnosti Dječjeg vrtića kao javne ustanove,
uspostavljanje i vođenje pedagoške i druge evidencije, izdavanje javnih isprava, ostvarivanja prava djece i
korisnika, javnost rada ustanove i ostvarivanje prava i obveza djelatnika Dječjeg vrtića.
Računovodstveno-financijski poslovi ustrojavaju se radi obavljanja računovodstvenih, financijskih i
knjigovodstvenih poslova te izradu odgovarajućih financijskih izvješća i evidencija Dječjeg vrtića.
Pomoćno-tehničkim poslovima osiguravaju se primjereni tehnički i drugi uvjeti za ostvarivanje odgojnog plana i
programa te drugi potrebni uvjeti za rad i poslovanje Dječjeg vrtića.
Odgojno-obrazovni i ostali radnici koji rade u Dječjem vrtiću moraju imati potrebnu razinu i vrstu obrazovanja
propisanu pravilnikom koji donosi ministar nadležan za obrazovanje.
Članak 29.
Odgojno-obrazovni radnici u Dječjem vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, položen
stručni ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i
zdravstvene zaštite i skrbi o djeci.
Članak 30.
Odgojno-obrazovni radnici obvezni su se usavršavati sukladno zakonu i općem aktu Dječjeg vrtića.
Odgojno-obrazovni radnici mogu napredovati u struci i stjecati položajna zvanja na temelju važećih propisa o
načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanja u položajna zvanja odgojno- obrazovnih radnika u dječjim
vrtićima.
Članak 31.
Izbor i postupak za sklapanje ugovora o radu sa odgojno-obrazovnim i ostalim radnicima obavlja se prema
zakonu, Statutu i važećim aktima Dječjeg vrtića.
Dječji vrtić može s drugom predškolskom ustanovom sklopiti ugovor o suradnji vezan za obavljanje poslova
stručnih suradnika.
Članak 32.
Detaljnije se određuje unutarnje ustrojstvo i način rada Dječjeg vrtića kao javne službe te potreban broj odgojnoobrazovnih i ostalih radnika, pomoću Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića s priloženom
sistematizacijom radnih mjesta.
Broj djelatnika Dječjeg vrtića određuje se državnim pedagoškim standardom za područje predškolskog odgoja i
obrazovanja.
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Članak 33.
Tjedno radno vrijeme Dječjeg vrtića raspoređuje se prema potrebama ostvarivanja djelatnosti radnog i
predškolskog odgoja te zadovoljavanja potreba djece i njihovih roditelja, građana i drugih pravnih osoba, u pravilu
pet radnih dana.
Dnevno radno vrijeme usklađuje se prema dobi djece i potrebama zaposlenih roditelja.
Radno vrijeme Dječjeg vrtića za djecu koja su na ostvarivanju programa traje sukladno vrsti, sadržaju i trajanju
programa.
Članak 34.
Dnevni odmor za radnike Dječjeg vrtića organizira se tako da se osigurava ostvarivanje programa, nadzor nad
djecom te omogući kontakt sa strankama.
Članak 35.
Tjedni i dnevni raspored radnog vremena, dnevni odmor te uredovno vrijeme za rad sa strankama, roditeljima
odnosno skrbnicima djece te drugim građanima, utvrđuje se godišnjim planom i programom rada, u skladu s
odlukama osnivača i općim aktima Dječjeg vrtića.
Dječji vrtić je dužan, putem sredstava javnog priopćavanja, na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i na drugi prikladan
način obavijestiti javnost o radnom vremenu, odnosno uredovnom vremenu za rad s roditeljima odnosno
skrbnicima te drugim strankama.
UPRAVLJANJE VRTIĆEM
Članak 36.
Upravno vijeće je tijelo koje upravlja Dječjim vrtićem.
Upravno vijeće ima 5 (pet) članova od kojih 3 (tri) imenuje nadležno tijelo Općine Đulovac iz reda javnih radnika,
jednog Člana biraju roditelji djece korisnika usluga Dječjeg vrtića, jednog Člana biraju odgojitelji i stručni suradnici
Dječjeg vrtića.
Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 (četiri) godine.
Član Upravnog vijeća ne može biti osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom, koja je lišena prava
na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se djetetu s kojim ne živi neovlašteno približava ili kojoj je izrečena
sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji.
Roditelji, odgojitelji i stručni suradnici biraju svoje članove tajnim glasovanjem, većinom glasova.
Predsjednik Upravnog vijeća rukovodi sjednicama Upravnog vijeća.
Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi javnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.
Upravno vijeće odlučuje natpolovičnom većinom glasova svih članova.
Način rada Upravnog vijeća utvrđuje se Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.
Članovi Upravnog vijeća imaju za rad u Upravnom vijeću pravo na naknadu u visini utvrđenoj posebnim aktom
nadležnog tijela Općine Đulovac.
Članak 37.
Za provođenje izbora člana Upravnog vijeća kojeg biraju odgojitelji i stručni suradnici iz reda odgojitelja i stručnih
suradnika utemeljuje se Izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ima tri (3) člana.
Djelatnik koji je kandidat za člana Upravnog vijeća, ne može biti član Izbornog povjerenstva. Izborno povjerenstvo
imenuje se na Odgojiteljskom vijeću većinom glasova svih prisutnih članova vijeća.
Članak 38.
Postupak izbora i rokove za pojedine radnje određuje Izborno povjerenstvo. Provodi i nadzire glasovanje, brine
se o regularnosti izbora i objavljuje rezultate izbora.
Članak 39.
Izborno povjerenstvo utvrđuje birački popis, te listu kandidata.
Za člana Upravnog vijeća izabran je kandidat koji dobije najveći broj glasova. Ako kandidat imaju isti broj glasova
glasovanje se ponavlja.
Članak 40.
Svaki roditelj čije je dijete korisnik usluga Dječjeg vrtića, ima pravo predlaganja kandidata za Upravno vijeće iz
redova roditelja.
Svaki roditelj ima pravo glasovanja.
Roditelji tajnim glasovanjem izabiru predstavnike - delegate odgojnih skupina.
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Ako je predložen samo jedan kandidat glasovanje može biti javno.
Predstavnici - delegati odgojnih skupina između sebe tajnim glasovanjem izabiru predstavnika korisnika u
Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.
Izabran je onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova glasača koji su glasovali.
Za člana koji je biran iz reda roditelja korisnika Dječjeg vrtića, mandat prestaje i prije roka od 4 (četiri) godine ako
njegovo dijete prestane pohađati Dječji vrtić, danom ispisa djeteta.
Članak 41.
Predsjednik Upravnog vijeća dužan je sazvati sjednicu Upravnog vijeća kad to zahtjeva:
¼ djelatnika Dječjeg vrtića,
3 člana Upravnog vijeća,
Ravnatelj,
sindikat Dječjeg vrtića.
Sjednicama Upravnog vijeća obvezno nazoči i ravnatelj Dječjeg vrtića, bez prava odlučivanja. Konstituirajuću
sjednicu Upravnog vijeća saziva ravnatelj Dječjeg vrtića i vodi sjednicu do izbora predsjednika Upravnog vijeća.
Članak 42.
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri (4) godine.
Članu Upravnog vijeća može prestati mandat i prije isteka roka u slučaju kada:
- sam zatraži razrješenje,
- ne ispunjava dužnosti člana ili predsjednika,
- kada bude opozvan.
Za člana koji je biran iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića, mandate prestaje i prije roka od četiri
(4) godine ako mu prestane radni odnos u Dječjem vrtiću.
Član Upravnog vijeća može biti opozvan ako:
- se ne pridržava uputa i smjernica osnivača,
- sudjeluje ili je sudjelovao u donošenju nezakonitih odluka i odluka kojima se nanosi šteta Dječjem vrtiću.
Odluku o razrješenju donosi tijelo koje je izabralo odnosno imenovalo člana Upravnog vijeća.
U slučaju razrješenja člana Upravnog vijeća, novi član se imenuje/izabire u roku 30 dana i na vremensko
razdoblje koje je preostalo u mandatu Člana Upravnog vijeća.
Članak 43.
Upravno vijeće:
1. donosi na prijedlog ravnatelja:
- Statut, uz prethodnu suglasnost osnivača,
- Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića, uz naknadnu suglasnost osnivača
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića sa priloženom sistematizacijom radnih
mjesta uz prethodnu suglasnost osnivača
- Donosi i druge opće akte utvrđene ovim statutom i zakonom, uz suglasnost osnivača,
- Financijski plan i godišnje financijsko izvješće Dječjeg vrtića, uz naknadnu suglasnost osnivača,
- Odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s odgojno-obrazovnim i ostalim radnicima.
2. Odlučuje uz naknadnu suglasnost osnivača:
- stjecanju ili opterećivanju nekretnina i druge imovine Dječjeg vrtića vrjednije od 50.000,00 kn,
- otuđivanju nekretnina bez obzira na njenu vrijednost ili druge imovine vrjednije od 50.000,00kn,
- davanju u zakup objekata i prostora Dječjeg vrtića ili mijenjanja namjene objekata i prostora.
- odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa.
3. Odlučuje o :
- izvješćima ravnatelja o radu Dječjeg vrtića,
- raspodjeli dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti Dječjeg vrtića,
- zahtjevima i žalbama roditelja ili skrbnika djece,
- zahtjevima za zaštitu prava zaposlenika,
- žalbama na odluke ravnatelja,
- pitanjima predviđenim općim aktima Dječjeg vrtića,
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nabavci osnovnih sredstava i opreme čija je pojedinačna vrijednost u iznosu od 10.000,00 do
50.000,00kn.
- predlaže i podnosi osnivaču:
- promjenu naziva i sjedišta Dječjeg vrtića,
- promjenu djelatnosti,
- statusne promjene Dječjeg vrtića,
- prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za Dječji vrtić.
- predlaže ravnatelju:
- osnovne smjernice za rad i poslovanje Dječjeg vrtića.
Upravno vijeće razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovim statutom i drugim općim
aktima.
Članak 44.
Upravno vijeće poslove iz svoje nadležnosti obavlja na sjednicama.
Za donošenje odluka Upravnog vijeća potrebno je da je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova.
Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova svih članova.
Predsjednik Upravnog vijeća priprema, saziva i vodi sjednicu Upravnog vijeća.
U slučaju kad je predsjednik Upravnog vijeća spriječen, pripremu i vođenje sjednice obavlja drugi član kojeg
ovlasti predsjednik Upravnog vijeća.
Upravno vijeće može imenovati povjerenstva radi rješavanja određenih pitanja iz svoje nadležnosti.
-

Članak 45.
Predsjednik Upravnog vijeća priprema, saziva te vodi sjednice vijeća. Predsjednik Upravnog vijeća zajedno s
ravnateljem razmatra materijale za sjednicu Upravnog vijeća.
Sjednice se moraju pripremati i organizirati tako da se rad na sjednici odvija efikasno i ekonomično, a odluke
donose na vrijeme i u skladu sa zakonom i općim aktima Dječjeg vrtića.
Materijale za sjednicu Upravnog vijeća dužan je obrazložiti ravnatelj ili druga osoba u ime predlagača.
Prijedlog dnevnog reda sjednice Upravnog vijeća sastavlja predsjednik Upravnog vijeća. U pripremanju i
utvrđivanju prijedloga dnevnog reda za sjednicu Upravnog vijeća sudjeluje ravnatelj ili osoba koju ravnatelj za to
ovlasti.
Članak 46.
Prigodom sastavljanja dnevnog reda sjednice Upravnog vijeća, predsjednik je dužan vodit računa da:
se u dnevni red unesu pitanja o kojima je nadležno raspravljati i odlučivati Upravno vijeće,
dnevni red sjednica ne bude suviše opsežan,
pitanja o kojima će se raspravljati i odlučivati na sjednici budu obrađena, dokumentirana i obrazložena tako da se
članovi Upravnog vijeća mogu upoznati s prijedlozima i o njima raspravljati i odlučivati na zakazanoj sjednici.
Članak 47.
Pravo odlučivanja na sjednici imaju samo članovi Upravnog vijeća. Ostali prisutni imaju pravo sudjelovati u
raspravi uz prethodnu suglasnost predsjedavajućeg.
Prije otvaranja sjednice, predsjedavajući provjerava da li je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova
Upravnog vijeća i utvrđuje imena nazočnih.
Predsjedavajući utvrđuje koji su od odsutnih članova svoj izostanak opravdali. Ako je na sjednici nazočan
dovoljan broj članova Upravnog vijeća, predsjedavajući otvara sjednicu.
Članak 48.
Dnevni red sjednice utvrđuje se na temelju prijedloga dnevnog reda koji je naznačen uz poziv za sjednicu
Upravnog vijeća.
Nakon utvrđenog dnevnog reda ravnatelj ili osoba koja ga zamjenjuje podnose izvješće o izvršenju odluka i
zaključaka sa prethodne sjednice.
Članak 49.
Upravno vijeće može na prijedlog predsjedavajućeg ili bilo kojeg člana, odlučiti da se rasprava o pojedinom
predmetu prekine i da se predmet ponovno prouči, izmjeni ili dopuni, odnosno da se pribave dodatni podaci za
narednu sjednicu Upravnog vijeća.
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Članak 50.
Poslije završene rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda Upravno vijeće pristupa donošenju odluke. Za
donošenje pravovaljane odluke potrebno je da sjednici Upravnog vijeća nazoči natpolovična većina svih članova
Upravnog vijeća.
Prije glasovanja predsjedavajući formulira odluku odnosno zaključak koji se treba donijeti u svezi s pojedinom
točkom dnevnog reda.
Pri donošenju odluke ili zaključka o zaduženju pojedinih radnih tijela ili djelatnika za izvršenje odluke ili zaključka
mora biti jasno tko treba izvršiti zadatak, u kojem roku, te način izvješćivanja Upravnog vijeća o izvršenju
zadatka.
Članak 51.
Upravno vijeće donosi odluke i zaključke javnim glasovanjem članova — dizanjem ruke, osim ako se posebno ne
odluči da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno. Rezultate glasovanja utvrđuje predsjedavajući.
Odluke Upravnog vijeća su pravovaljane ako je za njih glasovala većina od ukupnog broja članova Upravnog
vijeća.
Članak 52.
Član Upravnog vijeća dužan je nazočiti svakoj sjednici Upravnog vijeća.
Član Upravnog vijeća može izostati sa sjednice samo iz opravdanih razloga. O spriječenosti za dolazak na
sjednicu član je dužan pravovremeno izvijestiti predsjednika Upravnog vijeća.
Članak 53.
Član Upravnog vijeća odgovoran je za savjesno obavljanje svoje funkcije. Član Upravnog vijeća ima pravo od
stručnih službi Dječjeg vrtića tražiti potrebna objašnjenja, informacije i materijale u svezi s radom Upravnog
vijeća.
Članak 54.
Radi izvješćivanja radnika Dječjeg vrtića jedan primjerak poziva kojim se saziva sjednica Upravnog
vijeća stavlja se na oglasnu ploču.
Sjednicama Upravnog vijeća može nazočiti svaki radnik Dječjeg vrtića, uz prethodnu najavu predsjedniku
Upravnog vijeća.
RAVNATELJ DJEČJEG VRTIĆA

Članak 55.
Vrtić ima ravnatelja.
Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj Vrtića.
Ravnatelja Vrtića imenuje i razrješava osnivač Vrtića na prijedlog Upravnog vijeća.
Članak 56.
Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, koji raspisuje Upravno vijeće. Natječaj se raspisuje najkasnije
60 dana prije isteka mandata aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda Za zapošljavanje, te
mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića
U natječaju se objavljuju uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, vrijeme na koje se imenuje, rok za podnošenje
prijava na natječaj te dokazi o ispunjenosti uvjeta koje kandidat uz prijavu treba priložiti.
Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika
te ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
Ravnatelj se imenuje na četiri (4) godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.
Članak 57.
Nakon isteka roka za podnošenje prijava na natječaj Upravno vijeće u roku do sedam dana utvrđuje obrazloženi
prijedlog za imenovanje ravnatelja i dostavlja ga s natječajnom dokumentacijom osnivaču.
O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka mogu glasovati i članovi Upravnog vijeća koji su se javili na natječaj za
ravnatelja.
Ako prigodom glasovanja o prijedlogu potrebnu većinu ne dobije nijedan kandidat, glasovanje se ponavlja.
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U prvom ponavljanju glasovanja ne mogu sudjelovati kandidati koji su u prvom glasovanju dobili jedan ili manje
glasova.
U drugom ponavljanju glasovanja ne mogu sudjelovati kandidati koji su u prvom ponavljanju glasovanja dobili
manje od 2 (dva) glasa.
Kada se na natječaj za izbor ravnatelja ne javi nijedan kandidat ili Upravno vijeće ne može utvrditi prijedlog za
imenovanje ravnatelja prema stavku 3., 4. ili 5. ovoga članka izvijestit će o tome osnivača i raspisati novi natječaj.
Ako je u slučaju iz stavka 6. ovoga članka ravnatelju prestao mandat, Upravno vijeće izvijestit će osnivača o
potrebi imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja.
Članak 58.
S ravnateljem kojega je imenovao osnivač, predsjednik Upravnog vijeća sklapa ugovor o radu ili aneks ugovora o
radu ako imenovani ravnatelj već ima zasnovan radni odnos u Vrtiću.
Članak 59.
Ravnatelj uz poslove za koje je ovlašten zakonom:
- predlaže nacrte općih akata koje donosi Upravno vijeće,
- predlaže sistematizaciju radnih mjesta,
- donosi plan nabave dugotrajne imovine,
- sudjeluje u radu Upravnog vijeća, bez prava odlučivanja,
- obustavlja izvršenje odluka Upravnog vijeća i odgojiteljskog vijeća za koje zaključi da su suprotne
zakonu, podzakonskom i općem aktu,
- izvješćuje Upravno vijeće i osnivača o poslovnim rezultatima Vrtića,
- predlaže Upravnom vijeću donošenje odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa,
- samostalno odlučuje o zapošljavanju odgojno-obrazovnih i ostalih radnika
- kad obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnoga odnosa na temelju natječaja, ali ne dulje
od 60 dana,
- kad potreba za obavljanjem poslova ne traje dulje od 60 dana.
- izdaje radne naloge radnicima,
- odobrava službena putovanja radnika i izočnost s radnog mjesta,
- izvršava odluke i zaključke upravnog vijeća i odgojiteljskog vijeća,
- određuje raspored upućivanja radnika na zdravstveni pregled,
- odlučuje o stjecanju, opterećivanju nepokretne i pokretne imovine Vrtića te o investicijama do 10.000,00
kuna
- sudjeluje u poslovima provođenja upisa djece u Vrtić
- izvješćuje Upravno vijeće i odgojiteljsko vijeće o nalozima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora
- priprema sjednice odgojiteljskog vijeća i predsjedava im
- obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim općim aktima Vrtića te poslove za koje izrijekom
zakonom, provedbenim propisom ili općim aktom nisu ovlaštena druga tijela Vrtića.
Članak 60.
Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran Upravnom vijeću i osnivaču.
Članak 61.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta općih i pojedinačnih akata ili obavljanje
poslova važnih za djelatnost Vrtića.
Članak 62.
Ravnatelj može biti razriješen ako postoje razlozi za razrješenje određeni zakonom.
Ako ravnatelj ne ispunjava zakonom i drugim propisima utvrđene obveze, osnivač Dječjeg vrtića, na prijedlog
Upravnog vijeća ili upravnog tijela koje je utvrdilo nepravilnosti i nezakonitosti u radu ravnatelja, razriješit će
ravnatelja i imenovati drugu osobu sukladno odredbama zakona i ovoga Statuta.
Uz prijedlog Upravno vijeće će dostaviti dokaze kojima se potvrđuje ispunjenost zakonskih uvjeta za razrješenje
ravnatelja.
Prije donošenja odluke o razrješenju ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.
U slučaju razrješenja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a dječji vrtić dužan je raspisati natječaj za
ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.
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STRUČNO TIJELO DJEČJEG VRTIĆA – ODGOJITELJSKO VIJEĆE
Članak 63.
Stručno tijelo Dječjeg vrtića je odgojiteljsko vijeće.
Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju program predškolskog
odgoja u Dječjem vrtiću.
Odgojiteljsko vijeće:
- sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića i prati njegovo ostvarivanje,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada i potiče i promiče stručni rad,
- daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenje u svezi s organizacijom rada i razvojem djelatnosti,
- predlaže nabavu potrebite opreme i pomagala,
- obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i ovim Statutom.
RODITELJI - SKRBNICI DJECE
Članak 64.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja djelatnosti Vrtić stalno surađuje s roditeljima ili skrbnicima djece.
Suradnja s roditeljima ili skrbnicima ostvaruje se na individualnim razgovorima, roditeljskim sastancima i na drugi
pogodan način.
Članak 65.
Roditelji su odgovorni za praćenje rada i napredovanje djece i o svim uočenim problemima dužni su pravodobno
izvijestiti Vrtić.
FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 66.
Za obavljanje djelatnosti Vrtić osigurava sredstva od osnivača, od prodaje usluga na tržištu te donacija.
Dječji vrtić naplaćuje svoje usluge od roditelja-korisnika usluga, sukladno mjerilima koja utvrđuje predstavničko
tijelo grada Daruvara osim programa predškole koji je za roditelje besplatan.
Navedena sredstva uplaćuju se na žiro račun Dječjeg vrtića.
Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.
U svezi s financijskim poslovanjem Vrtića ravnatelj je ovlašten i odgovoran:
za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima
za planiranje i izvršavanje dijela proračuna,
za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva.
Članak 67.
Godišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi Upravno vijeće. Godišnji obračun iz stavka 1.
ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je dužan pravodobno dostaviti nadležnom tijelu osnivača.
Članak 68.
Ako Vrtić na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za poboljšanje uvjeta rada te obavljanje i
razvoj djelatnosti.
Članak 69.
Ako Vrtić na kraju kalendarske godine iskaze gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će se pokriti u
skladu s odlukom osnivača.
OPĆI AKTI DJEČJEG VRTIĆA
Članak 70.
Opći akti Vrtića su:
- Statut,
- Pravilnik,
- Poslovnik,
- Odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Vrtiću.
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Članak 71.
Opće akte upravno vijeće donosi:
- u svezi s izvršenjem zakona, podzakonskih akata i drugih propisa,
- u svezi s izvršenjem odredaba ovoga statuta,
- u svezi s uređivanjem odnosa u Vrtiću.
Članak 72.
Dječji vrtić ima slijedeće akte:
- Statut,
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića s priloženom sistematizacijom radnih
mjesta,
- Pravilnik o radu,
- druge opće akte koje donosi Upravno vijeće sukladno zakonu, podzakonskim aktima i ovim Statutom.
Članak 73.
Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član upravnog vijeća i ravnatelj.
Članak 74.
Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Vrtića.
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića, osim ako je zakonom određeno
drukčije.
Članak 75.
Opći akti primjenjuju se danom njihova stupanja na snagu, ako aktom kao dan primjene nije određen neki drugi
dan.
Članak 76.
Autentično tumačenje općih akata daje Upravno vijeće.
Članak 77.
Ravnatelj ili ovlaštena osoba Vrtića dužan je radniku Vrtića u svezi s ostvarivanjem traženog prava omogućiti
uvid u opće akte ili njihovu kraću uporabu do sedam dana.
Dječji vrtić osigurava korisnicima svojih usluga uvid u odredbe općih akata koji su u svezi s pružanjem usluga.
Članak 78.
Pojedinačne akte kojima se uređuju pojedina prava i interesi djece, roditelja i radnika, donose Upravno vijeće i
ravnatelj.
Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako je provođenje tih akata uvjetovano
konačnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog roka.
RADNICI DJEČJEG VRTIĆA
Članak 79.
Odgojno obrazovni radnici i ostali radnici
U Dječjem vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne zaštite te skrbi o djeci rade sljedeći odgojno
– obrazovni radnici: odgojitelj i stručni suradnici.
Osim odgojno – obrazovnih radnika iz stavka 1. ovoga članka, u Dječjem vrtiću rade i druge osobe koje obavljaju
administrativno – tehničke i pomoćne poslove (u daljnjem tekstu: ostali radnici).
Odgojno – obrazovni radnici u Dječjem vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, položen ispit
te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka.
Odgovarajuću vrstu obrazovanja odgojno – obrazovnih radnika te razinu i vrstu obrazovanja ostalih radnika u
Dječjem vrtiću pravilnikom propisuje ministar nadležan za obrazovanje.
Članak 80.
Zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću
Radni odnos u Dječjem vrtiću zasniva se ugovorom o radu na temelju natječaja.
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Odluku o objavi natječaja donosi upravno vijeće.
Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim
stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića, a rok za primanje prijava kandidata ne može biti kraći od osam
dana.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, radni odnos može se zasnovati ugovorom o radu i bez natječaja:
kad obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja, ali ne dulje od 60
dana,
kad potreba za obavljanjem poslova ne traje dulje od 60 dana.
Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. ovog Zakona, natječaj se ponoviti u roku od
pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa ponovljenog natječaja radni se odnos može zasnovati s osobom koja
ne ispunjava propisane uvjete.
S osobom iz stavka 5. ovog članka skapa se ugovor o radu na određeno vrijeme, do popune radnog mjesta na
temelju ponovljenog natječaja s osobom koja ispunjava propisane uvjete, ali ne dulje od pet mjeseci.
Odluku o zasnivanju i prestanku radnog odnosa donosi Upravno vijeće na prijedlog Ravnatelja.
Iznimno od stavka 7. ovoga članka, u slučaju kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno
zaposliti osobu, o zasnivanju radnog odnosa odlučuje Ravnatelj.
Članak 81.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena na kaznu zatvora (neovisno
o tome je li izrečena uvjetna ili bezuvjetna kazna) za neko od kaznenih djela počinjenih s namjerom protiv života i
tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti,
protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobone, spolnog zlostavljanja i
iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, krivotovorenja te bilo
koje drugo kazneno djelo počinjeno na štetu djeteta ili korištenjem djeteta ili maloljetne osobe, osim ako je
nastupila rehabilitacija prema posebno Zakonu.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od
kaznenih djela navedenih u stavku 1. ovoga članka.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od prekršajnih
djela za nasilničko ponašanje, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom Zakonu.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi prekšajni postupak za neko od
prekršajnih dječa navedenih u stavku 3. ovoga članka.
Ako osoba u radnom odnosu u Dječjem vrtiću bude pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela iz stavka 1.
ovoga članka ili neko od prekršajnih djela iz stavka 3. ovoga članka, Dječji vrtić kao poslodavac otkazat će ugovor
o radu bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznog roka izvanrednim otkazom ugovora o radu
uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika, u kojem će slučaju poslodavac, istodobno uz otkazivanje ugovora o
radu, od radnika zahtjevati da odmah prestane raditi tijekom otkaznog roka.
Ako Dječji vrtić kao poslodavac sazna da je protiv osobe u radnom odnosu u Dječjem vrtiću pokrenut i vodi se
kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz stavka 1. ovoga članka ili prekršajni postupak za neko od
prekršajnih djela iz stavka 3. ovoga članka, udaljit će osobu od obavljanja poslova do obustave kaznenog,
odnosno prekršajnog postupka, odnosno najduže do pravomoćnosti sudske presude, uz pravo na naknadu plaće
u visini dvije trećine prosječne mjesečne plaće koju je osoba ostvarila u tri mjeseca prije udaljenja od obavljanja
poslova.
Ako je pravomoćnim rješenjem obustavljen kazneni, odnosno prekšajni postupak pokrenut protiv radnika ili je
pravomoćnom presudom radnik oslobođen odgovornosti, radniku će se vratiti obustavljeni dio plaće od prvog
dana udaljenja.
Osoba koja je pravomoćno osuđena, odnosno protiv koje je pokrenut kazneni postupak za neko od kaznenih
djela iz stavka 1. ovoga članka ili prekšajni postupak za neko od prekršajnih djela iz stavka 3. ovoga članka, ne
može obavljati poslove u Dječjem vrtiću niti kao vanjski suradnik Dječjeg vrtića.
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U Dječjem vrtiću ne mogu raditi ni osobe kojima je izrečena zabrana rada ili im je prestao radni odnos zbog
nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta
sukladno posebnom propisu.
SINDIKAT I RADNIČKO VIJEĆE

Članak 82.
Utemeljenje radničkog vijeća i sindikata u Vrtiću je slobodno.
POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA

Članak 83.
Poslovnom tajnom smatraju se:
podaci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima roditelja i skrbnika te drugih građana i pravnih osoba
upućenih Vrtiću,
podatci sadržani u prilozima uz molbe, zahtjeve i prijedloge iz točke 1. ovoga članka,
podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika,
podaci o djeci upisanoj u Vrtić koji su socijalno-moralne naravi,
podaci i isprave koji su određeni kao poslovna tajna zakonom ili drugim propisima, podatci i isprave koje ravnatelj
proglasi poslovnom tajnom,
poslovnom tajnom se smatra i sve što odgojno-obrazovni i ostali radnici Dječjeg vrtića saznaju o djeci, njihovim
roditeljima i skrbnicima, a iznošenje takvih saznanja u javnost bi im moglo nanijeti štetu.
Članak 84.
Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Vrtića, bez obzira na koji su
način saznali za te podatke i isprave.
Čuvanje poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Vrtiću.
Članak 85.
Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka u postupku pred sudom ili upravnim tijelom.
Članak 86.
Utemeljenje radničkog vijeća i sindikata je slobodno.
Dječji vrtić će u okviru zakona, kolektivnih ugovora i sporazuma koje je sklopio osigurati rad radničkog vijeća i
sindikata.
IMOVINA DJEČJEG VRTIĆA I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 87.
Imovinu Dječjeg vrtića čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Dječjeg vrtića dužni su se
skrbiti svi radnici Dječjeg vrtića.
Imovinom raspolaže Dječji vrtić pod uvjetima i na način propisan zakonom, drugim propisima donesenim na
temelju zakona i ovim Statutom.
Imovinu Dječjeg vrtića čine sredstva za rad koja su pribavljena od Osnivača, stečena pružanjem usluga i
prodajom proizvoda ili pribavljena iz drugih izvora.
Članak 88.
Za obavljanje djelatnosti Dječji vrtić osigurava sredstva od Osnivača, od roditelja korisnika usluga te donacija.
Prihodi i rashodi za obavljanje djelatnosti utvrđuju se financijskim planom.
Članak 89.
Ako Dječji vrtić na kraju kalendarske godine ostvari dobit ta će se dobit upotrijebiti za obavljanje i razvoj
djelatnosti, a u skladu s aktima Osnivača.
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Članak 90.
Ako Dječji vrtić na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će se namiriti u
skladu s odlukom Osnivača.
JAVNOST RADA
Članak 91.
Rad Vrtića je javan.
O obavljanju svoje djelatnosti, načinu pružanja usluga i drugim temama od važnosti za ustanovu i obavljanje
djelatnosti Vrtić izvješćuje roditelje i skrbnike djece te građane:
- sredstvima javnog priopćavanja,
- održavanjem skupova i savjetovanja,
- izdavanjem publikacija,
- preko oglasne ploče,
- putem web stranice,
- na drugi primjeren način.
Članak 92.
O poslovanju Vrtića ravnatelj izvješćuje osnivača.
Ravnatelj i Upravno vijeće izvješćuju radnike:
objavljivanjem općih akata,
objavljivanjem odluka i zaključaka,
na skupu radnika.
Članak 93.
Za javnost rada Vrtića odgovorni su predsjednik Upravnog vijeća i ravnatelj.
NADZOR
Članak 94.
Nadzor nad provedbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i propisa donesenih na temelju tog
zakona obavlja Ministarstvo nadležno za obrazovanje.
Inspekcijski nadzor provodi prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom.
Stručno – pedagoški nadzor nad radom odgojitelja i stručnih suradnika provode u granicama djelokruga
Ministarstva nadležnog za obrazovanje, stručno – pedagoški nadzornici i druge stručne osobe koje ovlasti
ministar nadležan za obrazovanje.
Zdravstveno – inspekcijski nadzor nad primjenom i izvršenjem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, u
dijelu koji se odnosi na prehranu djece, obavlja Ministarstvo nadležno za zdravstvo – sanitarna inspekcija.
Nadzor nad stručnim radom u primjeni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, u dijelu koji se odnosi na
socijalnu skrb djece organizira i provodi Ministarstvo nadležno za socijalnu skrb.
ZAŠTITA ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Članak 95.
Radnici Vrtića trebaju svakodnevno osiguravati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom stvorenih vrijednosti
čovjekova okoliša te sprječavati i otklanjati štetne posljedice koje zagađivanjem zraka, tla i vode, bukom ili na
drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost život i zdravlje ljudi.
Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje svih radnika Vrtića.
Članak 96.
Odgojitelji koji sudjeluju u izvođenju odgojno-obrazovnih programa dužni su posvetiti pozornost odgoju djece u
svezi s čuvanjem i zaštitom čovjekova okoliša.
Članak 97.
Programi rada Dječjeg vrtića u zaštiti čovjekova okoliša sastavni su dio programa rada i razvoja Vrtića.
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ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Članak 98.
Osobni podaci ispitanika prikupljaju se u skladu s Politikom (procedurom) kojom se uređuje postupanje Dječjeg
vrtića u zaštiti osobnih podataka u skladu s uredbom EU u zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka,
a koju donosi ravnatelj.
OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Članak 99.
Dječji vrtić će omogućiti pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire:
Pravodobnim objavljivanjem na svojim mrežnim stranicama na primjeren i dostupan način općih akata i odluka te
informacija o svom radu i poslovanju.
Davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
Neposrednim davanjem informacija,
Davanje informacija pisanim putem,
Uvidom u pismena i preslikom pismena koja sadrže traženu informaciju,
Dostavom preslike pismena koje sadrži traženu informaciju,
Na drugi način prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
Članak 100.
Dječji vrtić će omogućiti pristup informaciji korisniku na temelju njegovog pisanog ili usmenog zahtjeva.
Kada je zahtjev iz stavka 1. podnesen usmeno, o tome će se načiniti zapisnik, a kada je podnesen telefonski ili
preko drugog komunikacijskog uređaja, načinit će se službena bilješka.
Članak 101.
Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva korisniku će se omogućiti pristup informaciji najkasnije u roku od 15
dana od dana podnošenja zahtjeva.
Dječji vrtić će odbiti zahtjev korisnika:
U slučajevima propisanima zakonom,
Ako Dječji vrtić ne posjeduje, ne raspolaže, ne nadzire ili nema saznanja o traženoj informaciji,
Ako nema mogućnosti za dopunu ili ispravak dane informacije,
Ako se traži informacija koja nema obilježje informacije propisane Zakonom o pravu na pristup informacijama.
O obijanju zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka odlučuje se rješenjem.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka korisnik može izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.
Članak 102.
Ravnatelj je ovlašten odrediti radnika Dječjeg vrtića kao posebu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje
ostvarivanja prava na pristup informacijama.
Radnik iz stavka 1. ovog članka:
Rješava pojedinačne zahtjeve za ostvarivanje prava na pristup informacijama,
Unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija sadržanih u službenim ispravama koje
se odnose na rad i djelatnost Dječjeg vrtića,
Osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama.
O imenovanom radniku iz stavka 1. ovoga članka Ravnatelj treba izvijestiti Povjerenika za informiranje u roku do
mjesec dana od dana donošenja odluke o imenovanju.
Članak 103.
U Dječjem vrtiću se uspostavlja katalog informacija.
Katalog informacija sadrži sustavni pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom davanja i
vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.
Katalog informacija ustrojava Ravnatelj posebnom odlukom.
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Članak 104.
Kod davanja informacija Dječji vrtić korisnicima ne naplaćuje upravne pristojbe već samo naknadu stvarnih
troškova.
ZABRANA PROMIDŽBE I PRODAJE U VRTIĆU
U Dječjem vrtiću nije dopuštena promidžba i prodaja roba i/ili usluga koje ne služe ciljevima odgoja i obrazovanja
ili su štetne za zdravlje, rast i razvoj djece rane i predškolske dobi.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 105.
Opće akte usklađene s odredbama ovoga statuta Upravno vijeće će donijeti u roku 90 dana od dana
stupanja na snagu ovoga Statuta.
Članak 106.
Do donošenja općih akata iz članka 65. ovoga Statuta primjenjivat će se odredbe općih akata Vrtića koje nisu u
suprotnosti s odredbama ovoga Statuta.
Članak 107.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića.
Članak 108.
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Dječjeg vrtića kojeg je donijelo Upravno vijeće Dječjeg
vrtića na sjednici održanoj dana 18. Ožujka 2014. godine uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Đulovac,
Klasa: 601-02/14-01/01, Ur. broj: 2111/05-01-14-01.
Predsjednik Upravnog vijeća

KLASA: ________
UR. BROJ: ________
Đulovac, ________ 2022. godine
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15.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
KLASA: 601-02/22-01/2
UR.BROJ:2103-08-0122-01
Đulovac, 19. ožujka 20221.
Na temelju članka 54. stavak 2. Zakona o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 , 127/19) , članka
41. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 41.
Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2021), Općinsko vijeće Općine Đulovac na 8.
sjednici VIII. Saziva održanoj 19. ožujka 2022. godine donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika
o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Sunce“ .
Članak 1 .
Općina Đulovac daje suglasnost na prijedlog na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića „Sunce“ .
Prijedlog na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Sunce“ .sastavni je dio
ove Odluke.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković,v.r.
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Na temelju članka 40. i 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN RH, broj10/97, 107/07 i
94/13.), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „SUNCE“ Đulovac, a po prijedlogu v.d. ravnatelja vrtića, Upravno vijeće
Dječjeg vrtića "SUNCE" Đulovac na svojoj 35. sjednici održanoj dana 07.03.2022. godine, a uz prethodnu
suglasnost osnivača KLASA:601-01/22-01/2, URBROJ:2103-8-01-22-01 od 19. ožujka donijelo je
P R A V I L N I K
O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (u daljnjem tekstu: Pravilnik) pobliže uređuje
unutarnje ustrojstvo i način rada, sistematizacija poslova, uvjeti koje moraju ispunjavati radnici te druga pitanja od
značenja za rad i obavljanje poslova koji proizlaze iz djelatnosti Dječjeg vrtića "Sunce" Đulovac (u daljem tekstu:
Vrtić).
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški
i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.
Članak 2.
Vrtić se bavi odgojem i obrazovanjem te skrbi o djeci rane i predškolske dobi radi poticanja cjelovitog
razvoja osobnosti djeteta i kvalitete njegova života sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (u
daljnjem tekstu: Zakon), propisima donesenim na osnovi Zakona, Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja
predškolske djece i odredbama Statuta Vrtića.
Članak 3.
S odredbama ovoga Pravilnika koje su u svezi s uvjetima i načinom davanja usluga odgojitelji su dužni
upoznati roditelje odnosno skrbnike djece.
Izvodi iz ovoga Pravilnika koji se odnose na davanje usluga iz stavka 1. ovoga članka ističu se na vidljivom
mjestu kod ulaznih vrata.
II.

UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 4.

Vrtić ustrojava svoj rad na način kojim će se najbolje ostvariti svrha, ciljevi i zadaće ranog i predškolskog
odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci.
Ustrojstvo i rad Vrtića temelji se na humanističkom, znanstveno utvrđenom, stručnom, profesionalnom,
djelotvornom, odgovornom i pravovremenom obavljanju odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci i drugim poslovima i
zadaćama utvrđenim Godišnjim planom i programom rada Vrtića i normativima utvrđenim Državnim pedagoškim
standardom predškolskog odgoja i obrazovanja.
Članak 5.
Vrtić se ustrojava kao predškolska ustanova u kojoj se ostvaruju redoviti programi kao cjeloviti razvojni
programi odgoja i obrazovanja djece u dobi od _______ dana do polaska u osnovnu školu koji su namijenjeni djeci
za zadovoljavanje njihovih potreba i potreba roditelja.
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Članak 6.
Rad Vrtića ustrojava se u objektu: Dječji vrtić „Sunce“ u Đulovcu, Ulica bana Josipa Jelačića 1 A.
Članak 7.
Radno vrijeme odgojitelja je 40 sati tjedno.
Odgojitelj je obvezan radno vrijeme 6 – 6,5 sati dnevno provesti u Vrtiću kako u neposrednom radu, tako
i vezano uz pripreme za rad s djecom, suradnji s roditeljima, izrađivanju izvješća, pripremanju i drugih poslova iz
svoj djelokruga rada.
Članak 8.
Ravnatelj i Upravno vijeće odgovorni su za planiranje i ostvarivanje Godišnjeg plana i programa rada
Vrtića te ukupne zadaće Vrtića, a posebno su odgovorni za uspostavljanje stručno utemeljenog, racionalnog i
djelotvornog ustrojstva.
Članak 9.
Unutarnjim ustrojstvom poslovi Vrtića razvrstavaju se na:
1. Stručno – pedagoški poslovi:
1.1. Poslovi vođenja vrtića,
1.2. Stručno – razvojni poslovi i poslovi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.
2. Pravni, administrativni i računovodstveno – financijski poslovi:
2.1. Upravno – pravni poslovi,
2.2. Administrativno – računovodstveni poslovi.
3. Pomoćno – tehnički poslovi:
3.1. Poslovi prehrane,
3.2. Poslovi čišćenja,
3.3. Poslovi tehničkog održavanja.
Članak 10.
Poslovi vođenja Vrtića sadrže: ustrojavanje Vrtića, vođenje rada i poslovanja, planiranje i programiranje,
praćenje ostvarivanja Godišnjeg plana i programa rada Vrtića, suradnja s državnim, županijskim i općinskim tijelima
te stručnim radnicima kao i drugi poslovi u svezi s vođenjem poslovanja Vrtića.
Članak 11.
Stručno – razvojni poslovi i poslovi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja sadrže: neposredan rad s
djecom, izvedbu programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi, program za
darovitu djecu, za djecu s teškoćama u razvoju, program predškole, program ranog učenja stranih jezika, program
umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja, stručno usavršavanje, suradnju s roditeljima, planiranje i
valorizaciju, vođenje pedagoške dokumentacije, poslove stručnih suradnika te ostale poslove utvrđene Godišnjim
planom i programom rada.
Članak 12.
Upravno – pravni poslovi sadrže: primjenu zakona i propisa donesenih na temelju zakona, izradu
pravilnika, rješenja, odluka, zaključaka i drugih akata, poslove u svezi s radnim odnosima, pružanje stručne pomoći
u poslovima u svezi s radnim odnosima, obavljanje opće pravnih poslova, tj. sastavljanje ugovora koje Vrtić sklapa,

78

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“
GODINA 2022. BROJ 1. Đulovac, 24. ožujak 2022. godine
79
briga i statusno pravnim pitanjima, provedbu natječaja i oglasa, vođenje dokumentacije i evidencije, suradnju s
državnim, županijskim, općinskim tijelima i radnicima i ostale pravne poslove u svezi s djelatnošću Vrtića.
Za upravno – pravne poslove odgovoran je Ravnatelj i Upravno vijeće vrtića.

Članak 13.
Administrativno – računovodstveni poslovi sadrže: zaprimanje i otpremanje pošte, urudžbiranje, poslove
prijepisa, fotokopiranja, izradu financijskog izvješća, izradu financijskog plana, kvartalnog, polugodišnjeg i
godišnjeg obračuna, poslove planiranja, obračun plaća, naknada, poreza, doprinosa, drugih materijalnih izdataka,
obračun korisnika usluga, poslove evidencije, blagajničke i druge poslove utvrđene propisima o računovodstvenom
poslovanju.
Članak 14.
Poslovi prehrane djece sadrže: organiziranje i nabavu prehrambenih artikala, organiziranje i pripremanje
obroka, serviranje hrane, svakodnevno održavanje prostora za pripremu obroka, posuđa za pripremanje i serviranje
hrane te čuvanje prehrambenih artikala.
Za poslove prehrane odgovorne su kuharice Vrtića, dok je za kontrolu rada svih kuhinja i kuharica
odgovorna glavna kuharica.
Članak 15.
Poslovi čišćenja obuhvaćaju: čišćenje unutarnjih prostora, podova, prozora i ostalih staklenih površina,
namještaja i druge opreme, čišćenje i uređenje vanjskog okoliša te ostale poslove u svezi čišćenja i održavanja
prostora i objekata Vrtića.
Za poslove čišćenja odgovorne su spremačice Vrtića.
Članak 16.
Poslovi tehničkog održavanja sadrže: čuvanje i održavanje objekata Vrtića i drugih prostora, čuvanje i
održavanje uređaja i opreme za grijanje, održavanje električnih, vodovodnih instalacija i opreme, gromobrana,
manje popravke i druge poslove održavanja.
Poslove tehničkog održavanja Ravnatelj povjerava stručnoj osobi.

Članak 17.
Tjedno radno vrijeme raspoređuje se u pet radnih dana.
Raspored radnog vremena utvrđuje se Godišnjim planom i programom rada Vrtića.
III.

RADNICI VRTIĆA
Članak 18.

Stručni suradnici u Vrtiću su ravnatelj, odgojitelji, stručni suradnik i zdravstveni voditelj/viša medicinska sestra.
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Radnici iz stavka 1. ovog članka, pored općih uvjeta, moraju imati odgovarajuću stručnu spremu prema
odredbama Zakona i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme
ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću i položen državni stručni ispit.
Članak 19.
Radnici iz članka 18. ovog Pravilnika mogu napredovati i stjecati zvanja odgojitelj – mentor i odgojitelj –
savjetnik, stručni suradnik – mentor, stručni suradnik – savjetnik.

Članak 20.
Ostali radnici u Vrtiću su administrativno – računovodstveni radnici, domari, kuharice, servirke i spremačice.
Članak 21.
Radnici iz članka 20. ovog Pravilnika moraju, pored općih uvjeta, imati i odgovarajuću stručnu spremu prema
odredbama Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih
djelatnika u Vrtiću, kao i udovoljavati posebnim uvjetima za ona radna mjesta gdje je to izričito navedeno
Zakonom.
Članak 22.
Radnici Vrtića te druge osobe mogu boraviti u prostoru Vrtića samo tijekom radnog vremena Vrtića.

Članak 23.
U prostoru Vrtića zabranjeno je:
- pušenje
- nošenje oružja
- pisanje po zidovima i inventaru Vrtića
- bacanje izvan koševa za otpatke papira, žvakaćih guma i sl.
- unošenje i konzumiranje alkohola i narkotičnih sredstava
- unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksplozije
- unošenje tiskovina nepoćudnog sadržaja.
Odgojitelji i roditelji ne smiju bez odobrenja Ravnatelja dovoditi u Vrtić strane osobe.
Svim osobama zabranjeno je dovoditi životinje u prostorije i radni okoliš Vrtića.
Članak 24.
Dužnost je radnika i drugih osoba koje borave u Vrtiću skrbiti o imovini Vrtića prema načelu dobroga
gospodara.
Članak 25.
Radnici Vrtića moraju se racionalno koristiti sredstvima Vrtića koja su im stavljena na raspolaganje. Svaki
uočeni kvar na instalacijama električne struje, plina ili vodovoda, grijanja ili drugi kvar, radnici su obavezni prijaviti
Ravnatelju.
Članak 26.
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Radnici Vrtića dužni su se kulturno odnositi prema roditeljima i drugim osobama koje borave u Vrtiću.
Članak 27.
Nakon isteka radnog vremena odgojitelji su dužni u prostorijama dnevnog boravka uredno pospremiti
radne materijale, zatvoriti prozore i isključiti električne aparate.
Članak 28.

Na parkiralištu predviđenim za potrebe Vrtića mogu se kretati i parkirati samo vozila radnika
Vrtića, osoba koje obavljaju poslove za Vrtić i službenih osoba.
IV.

RADNO VRIJEME
Članak 29.

Radno vrijeme Vrtića je od 7,30 do 13,00 sati.
Iznimno na zahtjev roditelja ili skrbnika, Ravnatelj Vrtića može iz opravdanih razloga produljiti radno vrijeme
Vrtića za 30 minuta.
Djeca mogu boraviti u Vrtiću samo u vrijeme određeno za izvođenje odgojno-obrazovnih programa i
drugih oblika rada.
Roditelji ili skrbnici dužni su djecu, zdravu, čistu i urednu, dovesti u Vrtić najkasnije do 8,00 sati, a odvesti iz
Vrtića do 13,30 sati.
Članak 30.
Radnici su dužni dolaziti na posao i odlaziti s posla prema rasporedu radnog vremena. Način evidencije
nazočnosti na radu određuje Ravnatelj.
Članak 31.
Raspored radnog vremena ravnatelja i tajnika u svezi s prijemom stranaka obvezno se ističe na ulaznim
vratima Vrtića.
Članak 32.
Dokumentacija i odgojno – obrazovni materijali mogu se unositi i iznositi za vrijeme radnog vremena, a
izvan radnog vremena samo uz odobrenje ravnatelja.
V.

RAD S DJECOM
Članak 33.

Odgojno – obrazovni rad s djecom u svim programima ustrojenim u Vrtiću odvija se u suglasju s
Programskim osnovama i Koncepcijom razvoja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja utvrđenog od
Ministarstva nadležnog za obrazovanje. Znakovitost ovim Programskim osnovama daje fleksibilnost u postavi
ustrojstva rada, planiranju i postavi neposrednih zadaća te koncepciji rada s nezaobilaznim zahtjevom humanističke
razvojne osnove.
Rad s djecom provodi se u jasličkim i vrtićkim odgojno – obrazovnim skupinama.
Broj skupina iz stavka 2. ovog članka utvrđuje Upravno vijeće na prijedlog Ravnatelja uz suglasnost
osnivača Vrtića, nakon što osnivač osigura potrebna financijska sredstva za njihovo osnivanje i rad.
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Broj djece u skupinama iz stavka 1. ovog članka određuje se prema Državnom pedagoškom standardu
predškolskog odgoja i obrazovanja te aktima osnivača.
Članak 34.
Za vrijeme rada odgojitelji i drugi radnici dužni su biti primjereno odjeveni, odnosno nositi urednu i čistu
zaštitnu odjeću i obuću.
Dnevni odmor (stanku) radnici koriste tako da se osigura redovito ostvarivanje programa, nadzor nad
djecom i komuniciranje sa strankama.
Članak 35.
Roditelji mogu razgovarati s odgojiteljima i stručnim suradnicima u dane primanja roditelja ili iznimno u
vrijeme koje odredi Ravnatelj u dogovoru s odgojiteljem odnosno stručnim suradnikom.
Dane i vrijeme primanja roditelja određuje Ravnatelj te je isto obvezan izvijestiti na oglasnoj ploči Vrtića.
Vrijeme primanja roditelja mora biti izvan radnog vremena odgojitelja.
Članak 36.
Rad s djecom zasniva se na metodama i oblicima rada koji pridonose:
- poticanju inicijative i razvijanju samostalnosti kod djece,
- razvijanju intelektualne radoznalosti,
- izgrađivanju odnosa uzajamnog poštovanja djece i odgojitelja,
- razvijanju smisla i potreba djece za međusobnom suradnjom i pomaganjem u rješavanju zadaća
vrtićkog života.
VI.

SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA
Članak 37.

Ovim člankom se određuje popis i opis radnih mjesta, broj izvršitelja i uvjeti rada za određena radna mjesta
u Dječjem vrtiću „Sunce“.
NAZIV SKUPINE POSLOVA
Naziv radnog mjesta
Broj izvršilaca
Uvjeti
Posebni uvjeti














POSLOVI VOĐENJA VRTIĆA
Ravnatelj
1
Prema Zakonu o predškolskog odgoju i obrazovanju te Statutu Vrtića
Prema Zakonu o predškolskog odgoju i obrazovanju te Statutu Vrtića
zastupa i predstavlja Vrtić pred drugim pravnim osobama,
stavlja zabranu na nezakonite akte, odluke, zaključke, rješenja..
vodi poslovanje, organizira i usklađuje proces rada Vrtića i koordinira rad,
vrši raspored radnika iz jednog mjesta rada u drugo,
odgovoran je za zakonitost rada Vrtića /donošenje općih i pojedinačnih akata,
odgovoran je za materijalno-financijsko poslovanje Vrtića,
organizira i prati odgojno-obrazovni proces,
odgovoran je za realizaciju i unapređivanje odgojno-obrazovnog rada u Vrtiću,
predlaže poslovnu politiku Vrtića i mjere za njeno provođenje,
određuje potrebe Vrtića i naručuje potrošni i drugi materijal,
izrađuje godišnji Plan i program rada i Izvješće o realizaciji Plana i programa rada
Vrtića,
uz neposrednu stručnu pomoć računovodstva priprema prijedlog financijskog
plana, zaključnog računa i izvješća o rezultatima rada i poslovanja,
rukovodi Odgajateljsko-zdravstvenim vijećem,
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Opis poslova

izdaje naloge radnicima za izvršenje određenih zadataka ili poslova u skladu s
aktima Vrtića,
osigurava uvjete za rad Upravnog vijeća, stručnih organa, komisija, sindikalnog
povjerenika,
sudjeluje u pripremanju sjednica Upravnog vijeća, stručnih tijela i komisija, te u
radu istih po potrebi,
poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vrtića,
izdaje naloge za isplatu plaća i naloge za isplatu materijalnih obveza koje nastaju
u svezi poslovanja Vrtića,
prima radnike i druge stranke na njihov zahtjev,
surađuje s Osnivačem Vrtića, Uredom državne uprave u BBŽ, Ministarstvom
prosvjete i športa i drugim predškolskim organizacijama i drugim ustanovama i
institucijama s kojima Vrtić ima poslovnu suradnju, te s roditeljima,
s nalazima pojedinih inspekcija dužan je upoznati Upravno vijeće Vrtića, Osnivača
i druge institucije ako je to potrebno,
obavlja i druge poslove u svezi poslovanja Vrtića utvrđene posebnim zakonskim
propisima, Statutom i drugim općim aktima Vrtića.










NAZIV SKUPINE POSLOVA
Naziv radnog mjesta
Broj izvršilaca

Uvjeti

Posebni uvjeti

Opis poslova

STRUČNO – RAZVOJNI POSLOVI I POSLOVI RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I
OBRAZOVANJA
Odgojitelj
-

3




odgojitelj predškolske djece ili nastavnik predškolskog odgoja,
osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij
odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša
stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila
sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste,
položen stručni ispit.
da ispunjava uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
da ispunjava uvjete iz Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te
vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću.


-

Poslovi planiranja, pripremanja za rad i dokumentiranje rada:
pravovremeno planiranje i dokumentiranja odgojno-obrazovnog rada u
dogovorenim vremenskim jedinicama,
pravovremeno vrednovanje odgojno-obrazovnog rada u dogovorenim
vremenskim jedinicama,
vođenje dokumentacije o djeci: imenik, nazočnost djece, razlozi izostanka
djece, dokumentiranje ostvarivanje satnice,
prikupljanje i izrada sredstava za rad,
estetsko uređenje prostora,
dezinfekcija igračaka,
intervjui s roditeljima za novoprimljenu djecu,
posebna briga za sadnice u prostorijama Vrtića.
Suradnja s roditeljima:
individualni razgovori,
suradnja putem “kutića roditelja”,
pisani materijali,
roditeljski sastanci.
Neposredan rad s djecom:
individualni rad s djecom i rad u manjim skupinama,
svakodnevna trijaža zdravstvenog stanja djece,
rad na zadovoljavanju potreba djece i poticanje osobina i sposobnosti:
fizioloških potreba pravodobno i stručno temeljnih za hranom, snom,
kretanjem, pićem,
usavršavanje prirodnih oblika kretanja,
povećanje otpornosti organizma na nepovoljne utjecaje, psiholoških potreba
sigurnosti, samopouzdanje, samostalnost, odnos prema svijetu komunikacije,
poštovanje svih stručnih zahtjeva u organizaciji odgojno-obrazovnog procesa.
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Stručno usavršavanje:
ostvarivanje plana individualnog stručnog usavršavanja,
ostvarivanje plana kolektivnog stručnog usavršavanja,
interni stručni aktivi,
savjetovanja, seminari, radne skupine,
individualna suradnja sa stručnim timom,
radni dogovori, analize, osvrti,
praćenje i korištenje stručne literature i periodike.
Rad u stručnom tijelu:
prisustvovanje i rad u odgajateljsko-zdravstvenom vijeću.
Odgovornost:
odgovara za njegu, odgoj i obrazovanje djece u odgojnoj skupini,
odgovara za povjereni didaktički materijal i AV materijal i sredstva,
odgovara za realizaciju plana i programa.

NAZIV SKUPINE POSLOVA
Naziv radnog mjesta

-

Tajnik

UPRAVNO – PRAVNI POSLOVI

Broj izvršilaca

-

1



Odgovarajuća stručna sprema pravnog odnosno društvenog usmjerenja
(upravni pravnik ili diplomirani pravnik, odnosno društveno usmjerenje)
osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij
odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša
stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila
sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste.
Znanje rada na računalu
1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
da ispunjava uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
da ispunjava uvjete iz Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te
vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću


Uvjeti


Posebni uvjeti

Pravni poslovi:
kontinuirano praćenje i proučavanje zakonskih propisa,
izrada nacrta prijedloga, te prijedloga općih akata Statuta, pravilnika,
Poslovnika i sl. kao i nacrta prijedloga izmjena i dopuna svih općih akata,
iniciranje i organiziranje procedure njihova donošenja,
sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i izvedbenog programa rada te izvješća
o realizaciji godišnjeg plana i programa rada, te organizacije njihova usvajanja,
po ovlaštenju ili punomoći ravnatelja zastupa Vrtić pred nadležnim tijelima ili
sudskim tijelima,
organizira i priprema materijale za provođenje postupka transformacije Vrtića,
te vrši prijavu nastalih promjena u svim nadležnim institucijama (HZMO, HZZO,
Trgovački sud i dr.),
izrađuje tekstove ugovora, rješenja, odluka i ostalih pojedinačnih akata,
organizira i priprema materijale za provođenje referenduma i ostalih akata
osobnog izjašnjavanja u skladu sa posebnim zakonskim propisima,
obavlja stručne poslove za Komisiju za prijem djece.
Opis poslova

Kadrovski poslovi i poslovi vezani uz radne odnose
objave natječaja i oglašavanja slobodnih radnih mjesta i u svezi s tim
kontinuirana suradnja sa Zavodom za zapošljavanje,
vođenje matične knjige zaposlenih radnika, prijave, odjave radnika, zaprimanje
molbe i ostale dokumentacije na oglašena ili natječajem objavljena slobodna
radna mjesta,
priprema dokumentacije i vođenje poslova oko prijema radnika u radni odnos
te odjave radnika prilikom odlaska iz ustanove,
mirovina - prijevremena, starosna, invalidska i dr.,
izdavanje odgovarajućih odluka i rješenja,
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-

uvođenje podataka u radne knjižice,
vođenje osobnih dosjea radnika te obavljanje poslova oko provođenja
natječaja za izbor ravnatelja,
raspisivanje natječaja, zaprimanje zamolbi, priprema i stručno pomaganje
tijelima koji odlučuju o izboru ravnatelja,
dostavlja kompletirani materijal na suglasnost nadležnom tijelu,
sudjeluje u izradi Plana korištenja godišnjih odmora radnika,
evidencije nazočnosti svih radnika,
izdaje potvrde u svezi s radom i radnim odnosima i odlukama tijela upravljanja.

Poslovi tijela upravljanja i opći poslovi:
organizacija i priprema materijala za provođenje izbora tijela upravljanja i
komisija u skladu sa posebnim zakonskim propisima,
inicira i u dogovoru s Ravnateljem i Predsjednikom Upravnog vijeća,
organizira sjednice Upravnog vijeća i drugih tijela,
priprema materijale za sjednicu Upravnog vijeća, komisija i radnih skupina i sl.,
vodi zapisnik i pruža stručnu pomoć kod vođenja zapisnika svih tijela,
sudjeluje u izradi i izrađuje statističke i druga slična izvješća za vanjska tijela
(osim pedagoških),
prima stranke i pruža im pomoć u svezi ostvarivanja prava u okviru djelatnosti
Vrtića,
priprema materijale i dokumentaciju za nadzor inspekcijskih tijela i o tome
izvješćuje Upravno vijeće,
obavlja konzultacije i organizira realizaciju s ravnateljem dogovorene aktivnosti
u svezi poslovanja Vrtića i o tome izvješćuje ravnatelja,
surađuje s nadležnim tijelima za obrazovanje i upravu (Ministarstvo znanosti i
obrazovanja, Gradski i Državni uredi i sl. za poslove obrazovanja),
vodi poslove oko osiguranja te surađuje s Osiguravajućim zavodom,
u suradnji s domarom, dogovara i organizira popravke, zaprima i raspoređuje
poštu, organizira nabavu kancelarijskog materijala, organizira umnožavanje
materijala, obavlja prijepise,
obračunava i sastavlja potvrde prijava o utvrđenom stažu osiguranja, plaći,
osnovici osiguranja i naknadama plaća,
izdaje potvrde o plaći radnika,
izvješćuje o prisustvovanju djece u vrtiću (nadležni Državni ured za poslove
obrazovanja),
vodi knjigovodstvo kupaca,
obračunava i izdaje izlazne račune za korištenje usluga vrtića roditeljima neposrednih korisnika usluga,
prijavljuje novoprimljenu djecu i odjavljuje ispisanu djecu,
vodi evidenciju i brigu o uplatnicama,
šalje opomene roditeljima radi neplaćanja Vrtića,
prikuplja potvrde o prihodima roditelja za djecu korisnika usluga Vrtića,
vodi evidenciju ispisa djece iz Vrtića,
vodi matičnu knjigu djece.
Stručno usavršavanje:
proučavanje pravne literature, stručnih publikacija i časopisa,
prisustvuje savjetovanjima, konzultacijama, aktivima za tajnike,
prati zakonske propise vezane uz financijsko poslovanje i računovodstvo.
Odgovornost:
odgovara za ispravnost i pravovremeno obavljanje povjerenih poslova.
Poslovi nabavke:
vrši narudžbu živežnih namirnica, potrošnog materijala,
kontrolira količinu i kvalitetu robe kod preuzimanja,
vodi brigu o pravilnom uskladištenju robe,
izdaje dnevno potrebne živežne namirnice,
izdaje potrošni materijal, sredstva za čišćenje i pranje, papirnatu konfekciju.
Ostali poslovi:
održava red i čistoću skladišnog prostora,
vodi skladišnu dokumentaciju,
obavlja dostavu za potrebe Vrtića,
obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.
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Odgovornost:
odgovara za pravovremeno, racionalno i stručno obavljanje poslova i
ekonomično korištenje materijala,
odgovara za povjerenu imovinu, za sanitarnu i higijensku ispravnost živežnih
namirnica, higijenu skladišnog prostora te ažurno vođenje skladišne
dokumentacije.

NAZIV SKUPINE POSLOVA
Naziv radnog mjesta

-

ADMINISTRATIVNO - RAČUNOVODSTVENI POSLOVI
Voditelj računovodstva

Broj izvršilaca

-

1



odgovarajuća stručna sprema ekonomskog usmjerenja (diplomirani ekonomist
ili ekonomist),
osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij
odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša
stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila
sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste,
znanje rada na računalu,
1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.
da ispunjava uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
da ispunjava uvjete iz Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te
vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću.


Uvjeti


Posebni uvjeti

Organizacija rada:
organizira rad u računovodstvu uz poštivanje rokova za financijsko poslovanje,
priprema materijale za ravnatelja i Upravno vijeće,
prati i usklađuje rad računovodstva sa zakonskim propisima, surađuje s
nadležnim tijelima za predškolski odgoj, organizira raspored izvršavanja
poslova u računovodstvu i ekonomatu,
raspored izvršenja poslova na inventurama te čuvanju i arhiviranju
računovodstvenih dokumenata,
kontrolira rad ekonoma,
sastavlja ID obrasce – Izvješća o primicima od nesamostalnog rada, porezu
na dohodak i prirez te doprinosima,
obavlja poslove u svezi osiguranja imovine Vrtića.

Opis poslova

Računovodstveni poslovi:
knjiženje financijske dokumentacije po pojedinom dokumentu, izrađuje
periodične obračune, zaključne račune i financijski plan, statistička izvješća,
vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava i knjigovodstvo sitnog inventara,
obračunava amortizaciju i revalorizaciju osnovnih sredstava,
obračunava godišnje otpisane vrijednosti sitnog inventara,
vodi financijsku dokumentaciju i dostavlja nadležnim tijelima,
sudjeluje u izradi cijene koštanja za korisnike usluga,
vodi analitičke evidencije i pomoćne knjige sukladno Zakonu o računovodstvu
(salda konta kupaca, knjiga ulaznih računa, analitička evidencija sitnog
inventara, osnovnih sred. i sl.),
obračunava plaće radnika, doprinose, poreze i knjiži iste,
obračunava bolovanje radnika,
ispostavlja svu popratnu dokumentaciju potrebnu za obračun bolovanja,
vrši obustavu kredita radnika.
Blagajnički poslovi:
preuzima i izdaje gotov novac i vodi blagajničko izvješće,
utvrđuje pravilnost blagajničkog dokumenta te utvrđuje blagajnički saldo s
gotovim novcem u blagajni,
surađuje s bankom,
ispostavlja i obračunava putne naloge,
vodi knjigu ulaznih računa,
vrši plaćanje dobavljačima po nalogu Ravnatelja,
prima uplate roditelja za korištenje usluga Vrtića.
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Stručno usavršavanje:
proučava stručnu literaturu i prisustvuje savjetovanjima, seminarima,
obavlja i druge poslove po naredbi ravnatelja.
Odgovornost:
odgovara za zakonito i pravovremeno poslovanje računovodstva, za
dokumentaciju računovodstva, za zakonitost i pravovremenost obavljanja
poslova proračunskog knjigovodstva.

NAZIV SKUPINE POSLOVA
Naziv radnog mjesta

-

POMOĆNO – TEHNIČKI POSLOVI
Radnik na tehničkom održavanju (domar/ložač)

Broj izvršilaca

-

1

Uvjeti

-

srednja stručna sprema strojarskog, strojobravarskog, stolarskog,
vodoinstalaterskog, elektromehaničarskog ili elektrotehničkog smjera
položen ispit za ložača centralnog grijanja
vozačka dozvola „B“ kategorije
1 godina radnog iskustva
probni rad 60 dana.

-

da ispunjava uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
da ispunjava uvjete iz Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te
vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću.

Posebni uvjeti

Opis poslova

NAZIV SKUPINE POSLOVA
Naziv radnog mjesta
Broj izvršilaca
Uvjeti

Posebni uvjeti
Opis poslova

Poslovi loženja: svakodnevno nadzire funkcioniranje postrojenja i instalacija centralnog
grijanja, održava optimalnu temperaturu u objektu, vrši održavanje uređaja za loženje u
svim objektima, redovno čišćenje instalacija centralnog grijanja, nabavlja potrebit
materijal, održava čistoću postrojenja i kotlovnice.
Poslovi domara: održava u ispravnom stanju cjelokupni inventar /zgrade, osnovna
sredstva, didaktički materijal, sitni inventar/ kontrolira i popravlja sanitarno-higijenske
uređaje, nabavlja pribor i materijal za održavanje zgrade i inventara, te ga racionalno
koristi, obavlja sitne popravke inventara, popravlja i održava i boji sprave, boji oštećene
zidove, zamjenjuje oštećena stakla, održava vanjske zelene površine i igralište, te
ograde, vrši zamjenu pijeska u pješčanicima, redovito vrši kontrolu ispravnosti i
popravaka opreme na igralištu, održava čistoću prilaza objektu u zimskim mjesecima,
naručuje servis za veće popravke, brige o popravcima aparata i vodi evidenciju o
njihovoj ispravnosti, redovito obilazi objekt i utvrđuje eventualne kvarove, te ih u okviru
svojih mogućnosti otklanja, obavlja poslove prijevoza za potrebe Vrtića, obavlja i druge
poslove po naredbi ravnatelja.
Odgovornost: odgovara za ispravno održavanje objekta, inventara, instalacija, prilaza
objektu, vanjskog prostora, te provođenje mjera zaštite na radu i protupožarne zaštite.

POSLOVI ČIŠĆENJA
Spremačića
1

-

Osnovna škola
da ispunjava uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
probni rad 60 dana.
Poslovi čišćenja i pranja: svakodnevno obavlja poslove čišćenja, higijene prostora u
kojima borave djeca, po pozivu odgajatelja pomaže kod izvanrednih okolnosti
/povraćanje djece i sl./, održava čistoću hodnika, ostalih prostora u objektu, čišćenje i
premazivanje zaštitnim sredstvima pokućstva, pranje i dezinfekcija sanitarnih čvorova,
svakodnevno čišćenje tepiha i prostirača, svakodnevno čišćenje okoliša objekta /ulaz,
dvorište, igralište/, čišćenje vrata, prozora, lustera, postavljanje zavjesa, redovito
presvlačenje dječje posteljine, svakodnevno postavljanje i raspremanje ležaljki, pranje i
dezinfekcija pokućstva, prostorija, zaključavanje i otključavanje ulaza u Vrtić, čisti snijeg
na prilazima Vrtiću i na ulazu u Vrtić, brine o čistoći i urednosti prostora uprave Vrtića,
vodi brigu o opskrbljenosti WC papirom, ručnicima, sapunom u sanitarnim prostorima
odgojnih skupina i sanitarnim prostorima zdravstvenih i ostalih radnika.

87

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“
GODINA 2022. BROJ 1. Đulovac, 24. ožujak 2022. godine
88
Ostali poslovi: prema potrebi pomaže odgojnim radnicima u oblačenju i presvlačenju
djece, prema potrebi pomaže u pripremi jednostavnih obroka, /čaj, kakao i sl./ distribuira
hranu u odgojne skupine, pere i dezinficira posuđe.
Obavlja poslove dostave pošte po naredbi ravnatelja i tajnika.
Obavlja i druge poslove u svezi čišćenja i higijene po naredbi ravnatelja.
Odgovornost: odgovara za čistoću vanjskih i unutarnjih prostora, odgovara za povjerene
strojeve za čišćenje, za racionalno korištenje i trošenje sredstava za čišćenje i
ekonomično korištenje potrošnog materijala.

NAZIV SKUPINE POSLOVA
Naziv radnog mjesta
Broj izvršilaca
Uvjeti
Posebni uvjeti
Opis poslova

-

-

-

VII.

POSLOVI PREHRANE
Kuharica
1
srednja stručna sprema - kuhar,
1 godina radnog iskustva na tim poslovima.
da ispunjava uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
probni rad 60 dana.
organizira pravilan i pravovremeni rad u kuhinji i raspoređuje tekuće poslove,
nadzire pripremanje hrane i sudjeluje u pripremanju hranu,
brine o racionalnom i ekonomičnom korištenju namirnica,
odgovoran/a je za urednost kuhinje i osoblja te dezinfekciju posuđa, pribora za jelo,
radnih površina, sredstava za rad i opreme,
nadzire provođenje zaštitnih mjera na radu, korištenje propisane radne odjeće i
obuće,
preuzima i kontrolira kvalitetu namirnica,
sudjeluje u izradi jelovnika i daje svoje prijedloge za poboljšanje kvalitetne hrane i
ekonomičnosti poslovanja,
daje prijedloge za nabavku neophodnog inventara, odnosno rashod,
priprema hranu,
vodi potrebne evidencije o dnevnom utrošku hrane i broju izdanih obroka po
skupinama,
brine o skladištenju namirnica i vodi evidenciju o tome,
brine o tome da se potrebne mjere čistoće i higijene, kao i propisane mjere zaštite
na radu provode i u područnim odjelima i u suradnji s osobljem u tim odjelima
predlaže ravnatelju zamjenu dotrajalih i nabavku novih potrebitih sredstava i
opreme,
odgovara za organizaciju rada u kuhinji, za kvalitetu i kvantitetu hrane, za
mikrobiološku ispravnost hrane, za pravovremeno serviranje obroka, za higijenu
kuhinje, inventara i namirnica, za provođenje mjera zaštite na radu i protupožarne
zaštite,
brine o kontinuitetu provedbe HACCP-sustava i o istom vodi evidenciju,
obavlja i druge poslove u vezi s prehranom djece po nalogu ravnatelja.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 38.

Zatečeni radnici Dječjeg vrtića “Sunce” koji danom stupanja na snagu ovog Pravilnika obavljaju poslove
za koje, sukladno ovom Pravilniku, ne ispunjavaju uvjete stručne spreme, nastavit će obavljati te poslove.
Članak 39.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića
Članak 40.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg
vrtića “Sunce” Đulovac, KLASA: __________, URBROJ: __________, od __________ 2014. godine.
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KLASA: __________
URBROJ: __________
Đulovac, __________ 2022. godine
Predsjednik Upravnog vijeća
Elvir Purić, dipl. iur.
Utvrđuje se da je Općina Đulovac, kao osnivač Dječjeg vrtića „Sunce“ Đulovac, dala prethodnu suglasnost
KLASA: __________, URBROJ: __________, od __________ 2022. godine.
Ovaj Pravilnik donesen je na 35. sjednici Upravnog vijeća od __________ 2022. godine, objavljen je na
oglasnoj ploči Vrtića dana __________ 2022. godine, a stupio je na snagu __________ 2022. godine.
v.d. ravnatelj DV “Sunce”
Ivan Šilar, mag.oec.

89

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“
GODINA 2022. BROJ 1. Đulovac, 24. ožujak 2022. godine
90

16.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
KLASA: 601-02/22-01/3
UR.BROJ:2103-08-0122-01
Đulovac, 19. ožujka 20221.
Na temelju članka 54. stavak 2. Zakona o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 , 127/19) i članka
51. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 41.
Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2021), Općinsko vijeće Općine Đulovac na 8.
sjednici VIII. Saziva održanoj 19. ožujka 2022. godine donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o plaćama, naknadama plaće i drugim materijalnim pravima
radnika zaposlenih u Dječjeg vrtiću „Sunce“ Đulovac
Članak 1 .
Općina Đulovac daje suglasnost na prijedlog Pravilnika o plaćama, naknadama plaće i drugim materijalnim pravima
radnika zaposlenih u Dječjeg vrtiću „Sunce“ Đulovac.
Prijedlog Pravilnika o plaćama, naknadama plaće i drugim materijalnim pravima radnika zaposlenih u Dječjeg vrtiću
„Sunce“ Đulovac. sastavni je dio ove Odluke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković,v.r.
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Na temelju članka 51. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 37. Statuta
Dječjeg vrtića „Sunce“ Đulovac, na svojoj 35. sjednici održanoj dana 07.03.2022. godine na prijedlog v.d.
Ravnatelja vrtića, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Sunce” i uz prethodnu suglasnost Osnivača KLASA:601-01/2201/3, URBROJ:2103-8-0122-01 od 19. ožujka 2022. godine , donijelo je
PRAVILNIK
o plaćama, naknadama plaće i drugim materijalnim pravima radnika zaposlenih u Dječjeg vrtiću „Sunce“
Đulovac
Članak 1.
Ovim Pravilnikom o plaćama, naknadama plaće i drugim materijalnim pravima radnika zaposlenih u
Dječjem vrtiću „Sunce“ (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se prava radnika na određenu plaću, dodatke na plaću,
uvećanje plaće, naknade plaće i druga materijalna prava.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni
u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.
Članak 2.
Plaću radnika čini osnovna plaća i dodaci na plaću.
Osnovna plaća je umnožak koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta na koje je radnik raspoređen i osnovice
za izračun plaće, uvećane za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.
Koeficijent pripravnika umanjuje se za 15 %.
Osnovica za izračun plaće utvrđuje se u visini osnovice za izračun plaće službenika i namještenika Općine Đulovac.
Članak 3.
Koeficijenti za obračun plaće:
Radno mjesto
Ravnatelj
 završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni
studij odgovarajuće vrste, odnosno studij
odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna
sprema u skladu s radnijim propisima.
Odgojitelj
 završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni
studij odgovarajuće vrste, odnosno studij
odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna
sprema u skladu s radnijim propisima, kao i osoba
koja je završila sveučilišni diplomski studij ili
specijalistički studij odgovarajuće vrste.
Tajnik
 završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni
studij odgovarajuće vrste, odnosno studij
odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna
sprema u skladu s ranijim propisima.
Voditelj računovodstva
 završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni
studij odgovarajuće vrste, odnosno studij
odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna

Osnovni koeficijent

1,61
1,60

1,60

1,235
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sprema u skladu s ranijim propisima.
Radnik na tehničkom održavanju (domar/čistač)
 srednja
stručna
sprema
strojarskog,
strojobravarskog, stolarskog, vodoinstalaterskog,
elektromehaničarskog ili elektrotehničkog smjera
 položeni potrebni certifikati
Spremačica
- osnovna škola
Kuharica
 srednja stručna sprema kuhar

1,59
1
1

Članak 4.
Vrtić će radniku isplatiti plaću nakon obavljenog rada jedanput mjesečno, unatrag.
Plaća i naknada plaće se za prethodni mjesec isplaćuje najkasnije do petnaestog dana u idućem mjesecu.
Plaća i naknada plaće u smislu ovoga Pravilnika su i plaća i naknada plaće u bruto iznosu.
Članak 5.
Radnik ima pravo na naknadu plaće kao da je radio kada ne radi zbog:
 godišnjeg odmora,
 plaćenog dopusta,
 državnih blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom,
 za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti,
 za vrijeme prekida rada do kojega je došlo bez njegove krivnje,
 za vrijeme prekida rada do kojega je došlo zbog uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja.
U slučaju odsutnosti radnika s posla zbog bolovanja do 42 dana radniku pripada naknada plaće u iznosu
i na način kako je to uređeno za službenike i namještenike Općine Đulovac.
Članak 6.
Nadoknada plaće iz članka 5. ovog Pravilnika isplaćuje se radniku u vrijeme isplate plaća.
Članak 7.
Vrtić će isplatiti radniku dodatke na plaću u visini i način kako je to uređeno za službenike i namještenike
Općine Đulovac.
Pod noćnim radom razumijeva se vrijeme od 22 do 6 sati narednog dana.
Radnik ima pravo na novčanu nadoknadu za otpremninu kod odlaska u mirovinu, dnevnicu za službeni
put, dar djetetu do 15 godina starosti, regres za godišnji odmor, jubilarne nagrade, potpora, nagrada, dnevnica,
otpremnina i slično u visini i na način kako je to uređeno za službenike i namještenike Općine Đulovac.
Radnik ima pravo na dnevnice kada je na službenom putu proveo od 12 do 24 sata te na pola dnevnice
kada je na službenom putu proveo od 8 do 12 sati.
Vrtić će sukladno mogućnostima isplatiti zakonom predviđenu naknadu za troškove prijevoza na posao i
s posla, terenski dodatak, korištenje osobnog automobila, pomoć u slučaju bolesti, pomoć u slučaju smrti člana
obitelji, potporu zbog invalidnosti, odvojeni život od obitelji, božićnicu, uskrsnicu (u visini zakonom utvrđenog
neoporezivog iznosa naknada, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina) i slično.
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Članak 8.
Računovodstvo vrtića dužno je radniku prigodom isplata prava uređenih ovim Pravilnikom uručiti obračun
iz kojega je vidljivo kako su utvrđeni iznosi plaće, nadoknade plaće i drugih nadoknada.
Članak 9.
Ako vrtić na dan dospjelosti ne isplati plaću, naknadu plaće ili otpremninu ili ih ne isplati u cijelosti, dužan
je do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata plaće, naknada plaće ili otpremnine, radniku dostaviti obračun
iznosa koje je bio dužan isplatiti.
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Sunce“
Đulovac, a primijeniti će se na plaći za 3 (treći) mjesec 2022. godine, a koja će se isplatiti u 4 (četvrtom) mjesecu
2022. godine
Predsjednik Upravnog vijeća
Elvir Purić, dipl. iur.
Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Vrtića dana _______________godine i stupa na snagu
dana ____________________godine.

KLASA: 012-01/22-01/01
URBROJ:2103-08-06-22-01
Đulovac, ______________ godine

v.d. ravnatelj vrtića
Ivan Šilar, mag.oec.
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17.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 943-01/21-03/6-4
Ur.broj: 2103-8-01-22-01
Đulovac, 19. ožujak 2022. godine
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 68/98, 137/99,
22/00 , 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17,98/19 i 144/20), članka 41. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine
Đulovac br.2/2021), članka 21. stavak 1. tč. 2. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama
u vlasništvu Općine Đulovac(„Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2019), te Zapisnika o postupku javnog
otvaranja ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac Klasa: 943-01/21-03/6-3, Urbroj: 2103-80322-03 od 5. siječnja 2022. godine, Općinsko vijeće Općine Đulovac na svojoj 8. sjednici VIII. saziva održanoj
19. ožujka 2022. donosi
ODLUKU
o izboru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac
ponuditelj –Ivko Dejković
Članak 1.
Prema provedenom Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac prikupljanjem pisanih
ponuda klasa: 943-01/21-03/6-2, ur.broj:2111/05-03-21-03 od 24.12.2021. objavljenog na oglasnoj ploči Općine
Đulovac, te na općinskoj web stranici https://djulovac.hr/javni-natjecaj-za-prodaju-nekretnina-u-vlasnistvu-opcinedulovac-prikupljanjem-pisanih-ponuda-5/ koji je objavio općinski načelnik Općine Đulovac i za koji Općinsko vijeće
daje suglasnost , donosi se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine
Đulovac i to:
- nekretnine pod r.br.1. upisane u z.k. ul. br.703 k.o Veliki Bastaji označene kao - k.č.br.1438/1 nogometno
igralište ,površine 1 jutro i 1375 čhv ili 10700 m² i k.č.br.1438/2 gospodarska zgrada i dvorište površine 605 čhv
ili 2176 m², sveukupne površine 12876 m² početne cijene 254.688,00 kn jedinom i najpovoljnijem ponuditelju/ici:
IVKU DEJKOVIĆ iz Velikih Bastaja 103, OIB:68200071945 .
Članak 2.
Za predmetnu nekretninu utvrđuje se cijena kako slijedi:
- za nekretnine pod r.br.1. upisane u z.k. ul. br.703 k.o Veliki Bastaji označene kao - k.č.br.1438/1 nogometno
igralište ,površine 1 jutro i 1375 čhv ili 10700 m² i k.č.br.1438/2 gospodarska zgrada i dvorište površine 605 čhv
ili 2176 m², sveukupne površine 12876 m² početne cijene 254.688,00 kn utvrđuje se cijena u iznosu od

255.000,00 kuna.
Članak 3.
Zadužuje se općinski načelnik da sa kupcem iz članka 1. ove Odluke sklopi ugovor o prodaji nekretnina u iznosu
cijene utvrđene u članku 2. ove Odluke.
IVKO DEJKOVIĆ iz Velikih Bastaja 103, OIB:68200071945 .je uplatio prodavatelju jamčevinu za predmetnu
nekretninu u iznosu od 25.488,80 kn koja se uračunava u iznos ukupne cijene.
Ostatak ugovorene cijene u iznosu od 229.511,20 kuna kupac se obvezuje uplatiti na žiro račun prodavatelja
broj: HR28 23900011810500002 , model: , poziv na broj: HR 24 7757- OIB
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Članak 4.
Kupac je upoznat s činjenicom da na nekretninama iz članka 1. ove odluke ne postoje prava trećih izuzev
neupisane služnosti prava prolaza i provoza te je suglasan da se na nekretninama koje su predmet ove Odluke u
zemljišnim knjigama uknjiži pravo služnosti prolaza i provoza uz dio nekretnine 1438/1 , u dužini od 98 m i širini
od 4 m kao povlaštenog dobra za korist k.č.br. 1436/7, 1437/2, 1437/4, 1437/5, 1437/6 , 1440/1, 1441, 1442, 1443,
1445 i 1446 k.o. Veliki Bastaji , te da je kupac suglasan da se istovremeno izvrši uknjižba prava služnosti u
zemljišnim knjigama uz dio nekretnine 1438/2 u dužini od 22 m i širini od 4 m , kao poslužnog dobra za korist
k.č.br. 1436/7, 1437/2, 1437/4, 1437/5, 1437/6 , 1440/1, 1440/1, 1441, 1442, 1443, 1445 i 1446 k.o. Veliki Bastaji
.
Kupac je upoznat sa činjenicom da se sukladno Prostornom planu uređenje Općine Đulovac predmetna nekretnina
nalazi u građevinskom području naselja Veliki Bastaji u zoni „sportsko-rekreacijske“ namjene oznake „R“
Gradnja unutar ove zone propisana je u članku 15. odredbi za provođenje prostornog plana.
Članak 5.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, u pravilu, platiti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora.
U slučaju zakašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti zakonsku zateznu
kamatu za vrijeme zakašnjenja.
Pravo vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac stječe uknjižbom u zemljišnim knjigama nakon što je u potpunosti
podmirio sve obveze prema Općini utvrđene kupoprodajnim ugovorom.
Porez na promet nekretnina snosi kupac.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“

Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković,v.r.
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18.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
KLASA: 013-01/21-01/3
URBROJ: 2103-8-01-22-01
Đulovac, 19. ožujak 2022
Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 41.,
96. Statuta Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2021) , te članka 4. Odluke o postupku izbora
za članove vijeća mjesnih odbora Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br.9/2021), Općinsko vijeće
Općine Đulovac na 8. sjednici VIII. saziva održanoj 19. ožujka 2022. donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine
Đulovac
Članak 1.
Članak 3. Odluke raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Đulovac („Službeni
glasnik Općine Đulovac“ br. 11/2021) mijenja se i glasi
„Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 23. listopada 2022. godine.“
Članak 4.
Ostale odredbe Odluke raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Đulovac
(„Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 11/2021) ostaju na snazi
Članak 5.
Ov izmjena i dopuna Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Đulovac“
, a objavit će se i na oglasnoj ploči Općine Đulovac, u mjesnim odborima u kojima se izbori provode i web
stranicama Općine Đulovac www.djjulovac.hr
Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković,v.r.
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«Službeni glasnik Općine Đulovac» službeno je glasilo Općine Đulovac
Izdavač je Općina Đulovac.
Uredništvo: Jedinstveni upravni odjel , Općina Đulovac, Đurina 132, Đulovac.
Telefon: 043/382-028, telefaks: 043/382-027.
Naklada: 35 komada.
Tisak: Općina Đulovac
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