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1.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 404-03/21-03/1
Urbroj: 24. ožujak 2021.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 , 123/17 i 98/19), članka 50. Statuta
Općine Đulovac Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 2/XIII- Statutarna Odluke o izmjeni i
dopuni Statuta Općine Đulovac , 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac i 6/2019- Statutarna
Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac) i članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine
Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018) Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o početku postupka javne nabave jednostavne vrijednosti za pružanjem usluge izrade glavnog projekta i
projektno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za proširenje prometne infrastrukture za
Poduzetničku zonu Maslenjača
NAZIV PREDMETA NABAVE:
Članak 1.
Naručitelj: Općina Đulovac, Đurina 132, 42 532 Đulovac; MB:02554666, OIB: 83207178681, objavljuje početak postupka
javne nabave jednostavne vrijednosti za pružanjem usluge izrade glavnog projekta i projektno tehničke dokumentacije za
ishođenje građevinske dozvole za proširenje prometne infrastrukture za Poduzetničku zonu Maslenjača,
Sukladno članku 12. stavku 1. točka 1. a. i b. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave
iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove
(tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Članak 2.
REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE:45.
Evidencijski broj nabave: E-45-EVM/2021-JN
CPV: 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Članak 3.
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne iznosi 199.000,00 kn bez uključenog poreza na dodanu vrijednost
(PDV).
IZVOR FINANCIRANJA:
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u proračunu općine Đulovac za 2021. godinu .-program
Program:1004: IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost:K100402: Projektna dokumentacija, konto :42641- Ostala nematerijalna
proizvedena imovina
PODACI O OSOBAMA KOJE PROVODE POSTUPAK:
Članak 5.
Postupak javne nabave bagatelne vrijednosti provode ovlašteni predstavnici Općine Đulovac- javnog naručitelja u
postupcima javne nabave jednostavne vrijednosti za 2021. g.
1. Antun Kolić, samostalni upravni referent u JUO Općine Đulovac,
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2. Josip Kastmiler, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
3. Branislav Bijelić, komunalni redar.
PODACI O PONUDITELJIMA KOJIMA ĆE SE UPUTITI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE:
Članak 6.
Sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac , („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.10/2018) nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 50.000,00 kn do 200.000,00 kn za robu
i usluge te 500.000,00 kn za radove, naručitelj provodi slanjem Poziva na dostavu ponuda na adresu najmanje tri (3)
gospodarska subjekta po vlastitom izboru, i/ili objavljivanjem Poziva za dostavom ponuda na internetskim stranicama Općine
koji u tom slučaju mora biti dostupan najmanje trideset (30) dana od dana objave te je sukladno navedenoj upućen poziv
slijedećim ponuditeljima:
1. MARWERK j.d.o.o. brće Damira i Davora Kevo14, Slavonski Brod, e-mail: marko@marwerk.com
2. METIDA d.o.o. Trg kralja Petra Krešimira IV br.9 , e-mail: metida2014@gmail.com
3. SAN CONSULTING j.d.o.o.za Ive Vojnovića 5, Daruvar ,E-mail: sanconsulting.da@gmail.com
Poziv na dostavu ponuda neće biti objavljen na internetskim stranicama Općine.
OSTALI PODACI.

Članak 7.
Rok za donošenje Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijesti o poništenju postupka jednostavne nabave iznosi
10 dana od isteka roka za dostavu ponuda .
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave objavljuje se na oglasnoj
ploči i na internetskim stranicama naručitelja .
Načelnik Općine Đulovac donosi Odluku za odabir najpovoljnije ponude sa kojim će se sklopiti pisani ugovor o nabavi,
zajedno sa svim pristiglim ponudama.
Naručitelj objavom Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude, stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine kao naručitelja i najpovoljnijeg ponuditelja regulirati
će se Ugovorom.
Protiv odluke Općinskog načelnik Općine Đulovac, žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“, i mrežnoj stranici
Općine Đulovac: www.djulovac.hr.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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2.
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 404-03/21-03/5
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac 6. travnja 2021. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 i 123/19), članka 50. Statuta Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 2/2021), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave
za pružanjem usluge izrade glavnog projekta i projektno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za
proširenje prometne infrastrukture za Poduzetničku zonu Maslenjača, Evidencijski broj nabave: E-45-EMV/2021-JN , klasa:
404-03/21-03/4, urbroj:2111-05-03-21-03 od 02.04.2021. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluge izrade glavnog projekta i projektno
tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za proširenje prometne infrastrukture za Poduzetničku
zonu Maslenjača, Evidencijski broj nabave: E-45-EMV/2021-JN
PODACI O NARUČITELJU:

Članak 1.
Naručitelj, Općina Đulovac, Đurina 132, Đulovac, MB:02554666, OIB: 83207178681, zastupana po Općinskom načelnik Dragi
Hodaku , prema provedenom Pozivu za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za pružanjem usluge izrade
glavnog projekta i projektno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za proširenje prometne infrastrukture
za Poduzetničku zonu broj nabave: E-45-EMV/2021-JN , klasa: 404-03/21-03/2, urbroj:2111-05-03-21-03 od 24.03.2021.
kao najpovoljnijeg ponuditelja odabire:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU

OPIS

Naziv

MARWERK j.d.o.o. braće OIB:51482355558

Sjedište

braće Damira i Davora Kevo14, 35 000 Slavonski
Brod

Cijena ponude [u kn bez PDV-a]

197.000,00 kn
PREDMET NABAVE:
Temeljni podaci o provedenom postupku nabave:
NAZIV
NARUČITELJ
i. Naziv
ii. Sjedište
iii. Matični broj
iv. OIB:
2. PODACI O NABAVI
i. Broj nadmetanja
ii. Javno oglašavanje
1.

Članak 2.
OPIS
Općina Đulovac
Općina Đulovac
Đulovac, Đurina 132
02554666
83207178681
E-45-EVM-JN/2021
Pozivu za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za
pružanjem usluge izrade glavnog projekta i projektno tehničke
dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za proširenje
prometne infrastrukture za Poduzetničku zonu broj nabave: E-
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45-EMV/2021-JN , klasa: 404-03/21-03/2, urbroj:2111-05-0321-03 od 24.03.2021.
Pozivi za dostavu ponuda sa dokumentacijom poslani su
gospodarskim subjektima elektronskom poštom dana
24.03.2021.
Postupak jednostavne nabave
Čl.12. stavku 1. točka 1. a. i b. Zakona o javnoj nabavi (NN
120/16) i čl. 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne
nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018)
Pozivu za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za
pružanjem usluge izrade glavnog projekta i projektno tehničke
dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za proširenje
prometne infrastrukture za Poduzetničku zonu broj nabave: E45-EMV/2021-JN , klasa: 404-03/21-03/2, urbroj:2111-05-0321-03 od 24.03.2021..
CPV: 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
199.000,00 kn

 datum
iii. Način nabave
iv. Zakonska osnova
v. Predmet nabave

vi. Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a
i. Popis ponuditelja kojima je dostavljen javni
poziv:

ii. Broj zaprimljenih ponuda i naziv ponuditelja

iii. Odabrani ponuditelj
iv. Razlog odabira

1. MARWERK j.d.o.o. brće Damira i Davora Kevo14, Slavonski
Brod, e-mail: marko@marwerk.com
2. METIDA d.o.o. Trg kralja Petra Krešimira IV br.9 , e-mail:
metida2014@gmail.com
3. SAN CONSULTING j.d.o.o.za Ive Vojnovića 5, Daruvar ,Email: sanconsulting.da@gmail.com
2 (dvije)
1. SAN CONSULTING j.d.o.o.za Ive Vojnovića 5, Daruvar
2. MARWERK j.d.o.o. brće Damira i Davora Kevo14, Slavonski
Brod
MARWERK j. d.o.o. brće Damira i Davora Kevo14, Slavonski
Brod
uz ispunjavan je osnovnih uvjete iz Poziva ponudio i ekonomski
najpovoljniju ponudu

NAZIV PONUDITELJA ČIJA JE PONUDA ODABRANA ZA SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU

Članak 3.

OPIS

Naziv

MARWERK j.d.o.o. braće OIB:51482355558

Sjedište

braće Damira i Davora Kevo14, 35 000 Slavonski Brod

Cijena ponude [u kn bez PDV-a]
Porez na dodanu vrijednost [u kn]

179.000,00
49.250,00

Cijena ponude [u kn sa PDV-om]

246.250,00

RAZLOZI ODABIRA, OBILJEŽJA I PREDNOSTI ODABRANE PONUDE:
Članak 4.
Nakon pregleda i ocjene ponude, ovlašteni predstavnici Naručitelja utvrdili su da je ponuda MARWERK j.d.o.o. braće Damira
i Davora Kevo14, Slavonski Brod, OIB:51482355558 jedina pristigla ponuda koja je prema kriteriju odabira ponude
(prihvatljiva, prikladna, pravilna ponuda sposobnog ponuditelja, s istom vrstom, svojstvima i kvalitetom predmeta nabave u
skladu s Pozivom za dostavu ponuda, a koja je određena prema najnižoj cijeni.
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RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA:
Članak 5.

- Naručitelj će na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti ponudu ponuditelja, iz razloga taksativno navedenim u
članku 251. tč,. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), odnosno čl. čl. 10. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018) te suprotno zahtjevima ovog Poziva za dostavu ponuda.
RAZLOZI ODBIJANJA PONUDA:

Članak 6.
-Ponuditelj, SAN CONSULTING j.d.o.o.za Ive Vojnovića 5, Daruvar nije dostavio:
1.Izvod iz kaznene evidencije ili izjava o nepostojanju razloga za isključenje ponuditelja ovjerena kod javnog
bilježnika ne starija od 3 mjeseca od dana početka postupka jednostavne nabave(čl 251. ZJN ), sukladno točci 3.1.1.
Poziva za dostavu ponuda
2.potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 180 dana računajući od dana početka postupka
javne nabave, ili važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se
ne izdaje potvrda Porezne uprave, ili izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena
za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog
ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne
smiju biti starije od 180 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, sukladno točci 3.1.2. Poziva za
dostavu ponuda
REGULIRANJE MEĐUSOBNIH OBVEZA:

Članak 7.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine kao naručitelja i ponuditelja iz članka 1. ove Odluke
regulirati će se Ugovorom o izvođenju radova
IZVORI FINANCIRANJA:

Članak 8.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u proračunu općine Đulovac za 2021. godinu .-program
Program:1004: IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost:K100402: Projektna dokumentacija, konto :42641- Ostala nematerijalna
proizvedena imovina.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Članak 9.
Protiv ove obavijesti nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog Upravnog suda.
ZAVRŠNE ODREDBE:

Članak 10.
Ova Odluka o odabiru s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda dostaviti će se svakom ponuditelju odnosno svakom
sudioniku javnog natječaja na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, elektronička
isprava i sl.)
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”, Oglasnoj ploči
Općina Đulovac i web stranici Općine Đulovac: www.djulovac.hr.
Objavom Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude, stječu uvjeti za sklapanje ugovora o nabavi.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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3.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 080-01/21-01/1
URBROJ: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 31. ožujka 2021.
Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine broj 86/08 , 61/11 , 04/18 i 112/19), članka 65. Statuta Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac
br. 2/2021), članka 6. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac (Službeni glasnik
Općine Đulovac br. 2/2021), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog odjela općinski načelnik Općine Đulovac dana 31. ožujka
2021. godine donosi
PRAVILNIK
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac (u daljnjem tekstu: Pravilnik)
uređuje se upravljanje i organizacija poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu, sistematizacija radnih mjesta, broj potrebnih
službenika i namještenika , te opis i popis osnovnih poslova i radnih zadaća sa stručnim uvjetima potrebnim za obavljanje tih
poslova te druga pitanja značajna za rad u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.
Članak 2.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, korišteni u ovom Pravilniku, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez
obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika kao i u potpisu
službenih dokumenata te na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u rodu koji odgovara spolu osobe
raspoređene na to radno mjesto.
II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 3.
Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove utvrđene odredbama Odlukom o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Đulovac, Statutom Općine Đulovac, zakonima i drugim općim aktima i propisima.
Osim poslova iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel obavlja i poslove iz upravnih područja, društvenih
djelatnosti, gospodarstva, financija, komunalno stambenih djelatnosti, zaštite okoliša te gospodarenja otpadom, prometa i
veza, imovinsko pravnih odnosa, upravljanja nekretninama na području općine, kao i druge poslove koji su Zakonom, drugim
propisima i općim aktima stavljeni u nadležnost općine kao jedinice lokalne samouprave.
Jedinstveni upravni odjel obavlja stručne, opće, administrativno tehničke i druge poslove za potrebe općinskog
vijeća, načelnika i njihovih radnih tijela.
Članak 4.
Jedinstveni upravni odjel se ustrojava kao jedinstvena cjelina.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine Đulovac.
III. NAČIN RADA I RUKOVOĐENJE U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU
Članak 5.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja i rukovodi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela (u daljem tekstu:
pročelnik), kojega na temelju javnog natječaja, imenuje općinski načelnik Općine Đulovac.
Pročelnik organizira i usklađuje rad u Jedinstvenom upravnom odjelu, brine o zakonitom i pravovremenom obavljanju
poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela, poduzima mjere za osiguranje efikasnog poslovanja Jedinstvenog
upravnog odjela, raspoređuje poslove i zadaće, daje službenicima i namještenicima upute za rad, predlaže donošenje
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Pravilnika o unutarnjem redu i drugih akata za čije je predlaganje ovlašten, donosi akte sukladno posebnim zakonima, brine
o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika u službi i o pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, obavlja
nadzor nad radom službenika i namještenika, odlučuje o pravima i obvezama službenika i namještenika, provodi postupke
zbog povrede službene dužnosti i ocjenjuje službenike i namještenike , u skladu sa zakonom, drugim propisima donesenim
na temelju zakona, Statutom i drugim općim i pojedinačnim aktima Općine Đulovac i ovim Pravilnikom, te ima i druge ovlasti
utvrđene posebnim zakonom, drugim propisima i ovim Pravilnikom.
Članak 6.
U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do njegovog imenovanja odnosno u slučaju duže odsutnosti
pročelnika općinski načelnik može rješenjem ovlastiti službenika Jedinstvenog upravnog odjela koji ispunjava stručne uvjete
za raspored na radno mjesto pročelnika propisane pravilnikom o unutarnjem redu, u skladu sa Zakonom o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, za obavljanje poslova pročelnika .
Općinski načelnik može u svako doba ukinuti rješenje iz stavka 1. ovog članka.
Pročelnik odnosno privremeni pročelnik odgovara općinskom načelniku za vlastiti rad i rad službenika Jedinstvenog
upravnog odjela. Pročelnik odnosno privremeni pročelnik je odgovoran za zakonito i pravodobno obavljanje poslova te
izvršavanje zadataka i poslova iz svog djelokruga, kao i poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela
Članak 7.
Službenici i namještenici dužni su svoje poslove obavljati sukladno zakonu i drugim propisima, općim aktima Općine
Đulovac, pravilima struke te uputama pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.
IV. RASPORED NA RADNA MJESTA

Članak 8.
Službenik i namještenik može biti raspoređen na radno mjesto ako ispunjava opće uvjete za prijam u službu
propisane Zakonom te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane Zakonom i drugim propisima, Uredbom o
klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje: Uredba) i ovim Pravilnikom.
Posebni uvjet za raspored na sva radna mjesta službenika je položen državni ispit.
Osoba se može rasporediti na radno mjesto službenika i ako nema položen državni ispit, uz uvjet da je isti dužna
položiti u roku od 1 (jedne) godine od dana prijma u službu. Službenik koji ima položen pravosudni ispit nije dužan polagati
državni ispit.
Članak 9.
Za prijam u službu i popunjavanje slobodnih radnih mjesta prethodno moraju biti osigurana sredstva u proračunu
Općine Đulovac.
Postupak prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel može se provesti samo u skladu s Planom prijma u službu,
osim u slučaju potrebe prijma u službu na određeno vrijeme i popune radnog mjesta koje je ostalo upražnjeno nakon
donošenja plana za tekuću godinu.
Plan prijma u službu utvrđuje općinski načelnik, na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, u roku 30
dana od dana stupanja na snagu Proračuna Općine Đulovac za kalendarsku godinu na koju se plan odnosi.
V. NAZIVI RADNIH MJESTA, OPISI POSLOVA, STRUČNI I DRUGI UVJETI I POTREBAN BROJ IZVRŠITELJA
Članak 10.
Radna mjesta se u Jedintsvenom upravnom odjelu klasificiraju u kategorije, potkategorije i razine potkategorija
prema standardnim mjerilima utvrđenima Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (dalje: Zakon): a) potrebno stručno znanje, b) složenost poslova, c) samostalnost u radu, d) stupanj suradnje s
drugim tijelima i komunikacije sa strankama, e) stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka.
Članak 11.
U Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđuju se slijedeća radna mjesta s opisom poslova, stručnim i drugim uvjetima
te brojem izvršitelja kako slijedi:
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POPIS RADNIH MJESTA:
Redni broj 1.
Naziv:
1.

PROČELNIK/ICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Broj izvršitelja: 1

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI
RANG

I.

GLAVNI RUKOVODITELJ

-

1.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA
OPIS POSLOVA I ZADATAKA

POSTOTAK
VREMENA

upravlja, organizira i koordinira rad Jedinstvenog upravnog odjela, brine o zakonitom i pravovremenom
obavljanju poslova iz nadležnosti odjela i poduzima mjere za efikasno poslovanje odjela

20%

obavlja poslove iz djelokruga službeničkih odnosa (donošenje rješenja o prijmu u službu, rasporedu službenika
i namještenika na radno mjesto, ocjenjivanju i dr.), brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika
i namještenika te poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti

5%

brine o zakonitom i učinkovitom radu Jedinstvenog upravnog odjela u odnosu na obveze načelnika i Općinsko
vijeće, priprema nacrte akata koje donosi Općinsko vijeće i načelnik te u dogovoru s predsjednikom Općinskog
vijeća organizira sjednice Općinskog vijeća

10%

obavlja poslove u svezi pripremanja sjednica Općinskog vijeća, poslove stručne pomoći i izrade prijedloga
akata za mjesne odbore, imovinsko pravne poslove, te organizira izvršenje poslova vezano uz društvene
djelatnosti (kultura, sport, školski i predškolski odgoj, socijalna skrb, tehnička kultura), turizam, ugostiteljstvo i
informiranje te obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i predsjednika Općinskog vijeća.

10%

obavlja operativne i stručne poslove na izradi nacrta i prijedloga proračuna Općine, izmjena i dopuna
proračuna, te izrađuje prateću dokumentaciju, u skladu sa zakonskim propisima organizira administrativni rad
i čuvanje arhivske građe u Općini, sudjeluje u izradi i osigurava provedbu socijalnog programa, programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, programa kulture, školstva, religije, športa i vatrogastva

10%

sukladno zakonu samostalno vodi postupak i rješava upravne i neupravne predmete u prvom stupnju iz
djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, vodi brigu i donosi rješenje za utvrđivanje općinskih poreza, naknada
i ostalih prihoda iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, te zajedno sa službenicima nadzire i prati tijek
naplate potraživanja, izvornih prihoda Općine, te na temelju dostavljenih podataka izrađuje rješenja i provodi
postupke naplate

10%

prati i primjenjuje propise iz djelokruga lokalne i područne (regionalne) samouprave, vodi brigu o pravodobnom
i zakonitom donošenju i usklađenju općih akata s novim odnosno s izmjenama i dopunama važećih propisa,
sudjeluje u pripremi i izradi akata koje donose tijela Općine, vodi brigu o otpremanju općih akata na nadzor

10%

stručno komunicira izvan Odjela s tijelima državne uprave, tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave i drugim institucijama u svrhu prikupljanja i razmjene informacija

5%

upravlja i vodi postupke javne nabave, vodi evidencije javne nabave te priprema i predlaže sklapanje ugovora

10%

prati mogućnosti i surađuje na poslovima vezanima s kandidiranjem projekata i programa financiranih od
fondova EU i drugih izvora financiranja

5%

obavlja i druge poslove u skladu s zakonom i Statutom Općine, odlukama Općinskog vijeća te po nalogu
općinskog načelnika

5%
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OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNIH MJESTA
POTREBNO STRUČNO ZNANJE

- magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje
Jedinstvenim upravnim odjelom,
- položen državni ispit,
- certifikat u području javne nabave
- poznavanje rada na računalu

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje
povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća

SAMOSTALNOST U RADU

stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u rada i odlučivanju o najsloženijim
stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanim uz utvrđenu politiku
upravnog tijela

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM
TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA
STRANKAMA

stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnog tijela od utjecaja na provedbu plana i
programa upravnog tijela

STUPANJ ODGOVORNOSTI I
UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA

stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za
zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost. Najviši
stupanj utjecaja na donošenje odluka koje imaju znatan učinak na određivanje politike i
njenu provedbu

Redni broj 2.
Naziv:

SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT

2. SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT

Broj izvršitelja: 1
OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI
RANG

II.

VIŠI STRUČNI SURADNIK

-

6.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA
OPIS POSLOVA I ZADATAKA
- vodi administrativne i tehničke poslove za potrebe općinskog načelnika, zamjenika načelnika i
Jedinstveni upravni odjel;
- pomaže pročelniku JUO u pripremi nacrta općih akata, programa, pravilnika, izvješća, zaključaka i sl.
za unapređenje rada Općine i Jedinstvenog upravnog odjela
- vodi poslove pisarnice, zaprima i pregledava pismena i druge pošiljke, iste razvrstava raspoređuje,
upisuje u odgovarajuće evidencije, dostavlja u rad te otprema i razvodi akte; vodi urudžbeni zapisnik i
upisnik predmeta upravnog postupka; vodi knjigu pošte i ostale pomoćne evidencije; vodi poslove
pismohrane (čuvanje, korištenje, izlučivanje dokumentacije); provodi administrativne poslove oko vođenja
i čuvanja arhivske građe u Općini Đulovac; vodi kadrovsku evidenciju – evidencije o radnicima, vrši prijave
i odjave nadležnim tijelima, izrađuje izvješća za potrebe kontrole uplate doprinosa;
- vodi evidencije o radnom vremenu zaposlenika; vodi evidenciju primatelja i korisnika socijalne pomoći;
vodi evidenciju učeničkih i studentskih stipendija; odgovoran je za korištenje i čuvanje pečata i štambilja
Općine Đulovac ; vodi blagajnu i blagajničko poslovanje; brine o nabavci uredskog – potrošnog materijala
za potrebe općinske uprave;

POSTOTAK
VREMENA

25

10
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-vodi administrativne poslove u postupcima javne nabave, evidencije javne nabave i sklopljenih Ugovora
o javnoj nabavi;
- priprema i dostavlja materijale za sjednice Općinskog vijeća i općinskih tijela, vodi te izrađuje zapisnike
sa sjednica Općinskog vijeća i općinskih tijela te pruža sve potrebne administrativno-tehničke usluge
Općinskom vijeću i njegovim tijelima;
- vodi brigu o otpremanju općih akata na nadzor načelniku i pročelniku JUO i objavu;
- prati natječaje državnih i EU institucija za dodjelu bespovratnih sredstava; aktivno sudjeluje u pripremi,
prijavi i provedbi projekata; sudjeluje u provedbi postupaka javne nabave, evidencije javne nabave
- brine o ostvarivanju prava na pristup informacijama, vodi postupak povodom podnesenog zahtjeva
korisnika prava,
- vodi službeni upisnik o ostvarivanju prava te priprema izvješća iz svog djelokruga;
- obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija prema smjernicama i uputama pročelnika;
- sudjeluje u uređivanju i izradi Službenog glasnika Općine Đulovac; prima stranke i usmjerava ih
nadležnim osobama; obavlja poslove organiziranja dočeka, prihvata i boravka gostiju prilikom službenih
posjeta i manifestacija u Općini; obavlja poslove protokola za općinskog načelnika; sudjeluje u pripremi
dokumentaciju o testiranju i formiranju predmeta za predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti,

20

20

20

5

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNIH MJESTA
POTREBNO STRUČNO ZNANJE

- magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit,
- certifikat u području javne nabave,
- iskustvo upravljanja projektnim ciklusom u EU fondovima,
- položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu
-vozačka dozvola B kategorije,
- poznavanje jednog stranog jezika-engleski ili njemački

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne
poslove unutar upravnog tijela.

SAMOSTALNOST U RADU

stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i
upute nadređenog službenika.

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM
TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA
STRANKAMA

stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih
ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan državnog tijela u svrhu
prikupljanja ili razmjene informacija.

STUPANJ ODGOVORNOSTI I
stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima
UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i
stručnih tehnika
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Redni broj 3.
Naziv:
2.

STRUČNI SURADNIK/ICA ZA FINANCIJE ,RAČUNOVODSTVO I PRORAČUN

REFERENT ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I PRORAČUN

Broj izvršitelja: 1

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI
RANG

III.

STRUČNI SURADNIK

-

8.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA
OPIS POSLOVA I ZADATAKA

POSTOTAK
VREMENA

prati proračunske pozicije, te o tome izvješćuje pročelnika

15%

izrađuje financijska izvješća vodi brigu o zakonskim rokovima dostave financijskih izvještaja, statističkih i
drugih izvještaja te dostavlja sve financijske i statističke izvještaje (Državnom uredu za reviziju, FINI,
Poreznoj upravi, Državnom uredu za statistiku, Ministarstvu financija)

10%

vodi operativnu evidenciju odnosno knjigu osnovnih sredstava i inventara po vrstama, namjeni,
vrijednostima, inventarnim brojevima i drugim podacima

10%

usklađuje analitičke evidencije sa stanjem bilance i glavne knjige

10%

redovito prati i analizira izvršenje prihoda i rashoda proračuna po vrstama i namjeni, sudjeluje u izradi
prijedloga proračuna Općine te izradi prijedloga izmjena i dopuna proračuna kao i izvješće o fiskalnoj
odgovornosti

10%

razvrstava i kontira dnevne izvode i ostale financijsko materijalne dokumentacije po računima, vrši
knjiženja poslovnih događaja u knjigovodstvenim evidencijama

10%

izrađuje bruto bilance, te brine o urednom knjiženju knjigovodstvenih dokumenta

5%

usklađuje analitiku sa sintetikom, te brine o odlaganju i čuvanju financijskih dokumenata

5%

vrši kontrolu i plaćanje ulaznih faktura te fakturiranje i naplatu po izlaznim fakturama i vodi potrebne
evidencije knjige URA i IRA

5%

vodi evidencije obračuna i naplate općinskih poreza, koncesija, zakupa poslovnog prostora, korištenja
toplinske energije, komunalne naknade i drugih naknada, kao i evidencije o potraživanjima istih

5%

u skladu sa zakonskim propisima odlaže i čuva knjigovodstvenu dokumentaciju i isprave

5%

izrađuje mjesečna i tromjesečna izvješća o prikupljanju i trošenju proračunskih sredstava

5%

obavlja druge stručne, opće i tehničke poslova iz svog djelokruga ili poslove po nalogu pročelnika

5%

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNIH MJESTA
POTREBNO STRUČNO ZNANJE

-

sveučilišni prvostupnik ekonomske struke iii stručni prvostupnik ekonomske
struke
najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima položen
državni ispit
poznavanje rada na računalu

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji
zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

SAMOSTALNOST U RADU

stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute pročelnika
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STUPANJ SURADNJE S DRUGIM
TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA
STRANKAMA

stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih
ustrojstvenih jedinica upravnog tijela

STUPANJ ODGOVORNOSTI I
stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima
UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i
stručnih tehnika

Redni broj 4.
Naziv:
3.

REFERENT - KOMUNALNI REDAR

REFERENT – KOMUNALNI REDAR

Broj izvršitelja: 1

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU
KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI
RANG

III.

REFERENT

-

11.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA
OPIS POSLOVA I ZADATAKA

POSTOTAK
VREMENA

obavlja nadzor nad primjenom Zakona o komunalnom gospodarstvu, odluka i akata kojima se regulira
komunalni red, izdaje rješenja i druge akte kojima naređuje fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu
održavanja komunalnog reda te vodi evidencije poduzetih radnji u postupku nadzora nad komunalnim
redom u Općini

20%

vodi upravni postupak, rješava i potpisuje rješenja u upravnim stvarima iz područja komunalnog reda, izriče
novčane kazne, mjere upozorenja i druge prekršajne sankcije, predlaže pokretanje prekršajnog postupka
iz nadležnosti komunalnog redara

15%

vrši nadzor nad provođenjem odluka iz djelokruga veterinarstva i higijeničarske službe, agrotehničkih mjera,
dimnjačarskih poslova, komunalnog gospodarstva i dr. općih akata koje donosi lokalna samouprava te
ustrojava i ažurira evidenciju grobnih mjesta i evidenciju komunalne naknade

20%

prati zakonske i druge propise u kojima je propisana nadležnost komunalnog redara te osigurava njihovu
primjenu u suradnji sa neposredno nadređenim pročelnikom

10%

nadzire rad fizičkih i pravnih osoba kojima je povjerena usluga obavljanja komunalnih djelatnosti, kontrolira
korištenje javnih površina, kontrolira poštivanje odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i trgovina

5%

obavlja nadzor nad održavanjem čistoće i odvozom komunalnog otpada, pražnjenjem zelenih otoka i rad
reciklažnog dvorišta

5%

obavlja poslove nadzora u svezi izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture cesta, puteva i objekata

5%

obavlja poslove vezane uz civilnu zaštitu i protupožarnu zaštitu

5%

vodi evidencije svih objekata u vlasništvu Općine, koordinira radom zimske službe, organizira i kontrolira
ukope na grobljima u Općini i dr.

5%

obavlja druge stručne, opće i tehničke poslova iz svog djelokruga ili poslove po nalogu pročelnika

10%
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OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNIH MJESTA
POTREBNO STRUČNO ZNANJE

-

najmanje gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje
strukovno obrazovanje tehničke, ekonomske ili upravne struke
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni ispit
poznavanje rada na računalu
položen vozački ispit B kategorije

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji
zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

SAMOSTALNOST U RADU

stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute pročelnika

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM
TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA
STRANKAMA

stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih
ustrojstvenih jedinica upravnog tijela

STUPANJ ODGOVORNOSTI I
stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima
UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metode rada i stručnih
tehnika

Redni broj 5.
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Naziv:

5. SPREMAČ – DOSTAVLJAČ

5.SPREMAČ – DOSTAVLJAČ

Broj izvršitelja: 1
OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI
RANG

IV.

Namještenik II. Potkategorije

2

13.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA
OPIS POSLOVA I ZADATAKA

POSTOTAK
VREMENA

obavlja poslove čišćenja ureda, sanitarnih prostorija, zajedničkih i drugih prostorija u zgradi Općine i drugih
objekata i prostorija u vlasništvu Općine te prostora ispred navedenih zgrada po nalogu pročelnika

50%

vodi brigu i održava cvjetnjake na javnim površinama i u uredima

20%

vodi čajnu kuhinju i brine o popuni iste

10%

dostavlja i preuzima dnevno redovnu poštu

10%

obavlja druge poslova iz svog djelokruga ili poslove po nalogu pročelnika

10%

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNIH MJESTA
POTREBNO STRUČNO ZNANJE

-

niža stručna sprema ili osnovna škola

SLOŽENOST POSLOVA

stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćno-tehničke poslove

STUPANJ ODGOVORNOSTI

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi
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Članak 12.
Pod pojmom „poznavanje rada na računalu" u smislu ovoga Pravilnika podrazumijeva se poznavanje rada u
uobičajenim operativnim sustavima i programima do razine oblikovanja tekstova, kalkulacija, izrada grafikona, tablica i
njihovog ispisa.
Poznavanje rada na računalu dokazuje se pisanom izjavom o poznavanju rada na računalu.
Ako se tijekom probnog rada utvrdi da kandidat ne vlada računalnim programima otkazat će se služba istekom
probnog rada.
VI. PRIJAM U SLUŽBU

Članak 13.
U službu u Jedinstvenom upravnom odjelu može biti primljena osoba koja, pored uvjeta utvrđenih Zakonom,
ispunjava uvjete određene ovim Pravilnikom.
O prijmu u službu, rasporedu na radno mjesto te o drugim pravima i obvezama službenika i namještenika kao i o
prestanku službe odlučuje rješenjem pročelnik ili druga ovlaštena službena osoba.
O imenovanju i razrješenju pročelnika te drugim pravima i obvezama pročelnika, odlučuje rješenjem općinski
načelnik.
Članak 14.
Opći uvjeti za prijam u službu su:
1. punoljetnost
2. hrvatsko državljanstvo
3. zdravstvena sposobnost.
Osim uvjeta iz stavka 1. ovog Pravilnika, primijenit će se i članak 12. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj samoupravi, a kojim su propisani posebni uvjeti za prijam u službu i raspored na radno mjesto sukladno
ovom Pravilniku (određena stručna sprema i struka, radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni
ispit, znanje određenog stranog jezika, posebna znanja, sposobnosti i vještine, posebna zdravstvena sposobnost i dr.).
Obvezni posebni uvjeti za prijam u službu i raspored na radna mjesta su odgovarajuća stručna sprema i struka.
Članak 15.
Ne može se primiti u službu osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili koja je pravomoćno osuđena za kazneno
djelo protiv:
- života i tijela,
- slobode i prava čovjeka i građanina,
- Republike Hrvatske,
- vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
- spolne slobode i spolnog ćudoređa,
- braka, obitelji i mladeži,
- imovine,
- sigurnosti pravnog prometa i poslovanja,
- pravosuđa,
- vjerodostojnosti isprava,
- službene dužnosti,
- javnog reda.
Odredbe stavka 1. ovog članka ne odnose se na osobu kod koje je nastupila rehabilitacija u skladu s posebnim
zakonom.
Članak 16.
U službu ne može biti primljena osoba kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog:
a) teške povrede službene dužnosti u razdoblju od 4 godine od prestanka službe
b) nezadovoljavanja na probnom radu u razdoblju od 4 godine od prestanka službe.
Članak 17.
U službu na neodređeno vrijeme prima se putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj). Natječaj se obvezno
objavljuje u „Narodnim novinama“, na oglasnoj ploči ili na web stranici Općine, a može se objaviti i u dnevnom ili tjednom
tisku.
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Članak 18.
Natječaj se ne provodi:
– kod prijma u službu na određeno vrijeme, osim kod prijma vježbenika,
– kod zadržavanja u službi vježbenika koji je položio državni ispit,
– kod prijma u službu osobe koja je na temelju ugovora o stipendiranju ili školovanju u obvezi raditi određeno vrijeme
u službi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.
Natječaj se ne provodi u slučaju prijma u službu osobe zaposlene u državnom tijelu, pravnoj osobi s javnim ovlastima
ili upravnom tijelu iste ili druge lokalne jedinice.
Prijam u službu iz stavka 2. ovoga članka provodi se na temelju pisanog sporazuma između pročelnika upravnog
tijela u koje se osoba prima u službu i pročelnika upravnog tijela, odnosno čelnika državnog tijela ili ovlaštenog predstavnika
pravne osobe u kojoj je osoba do tad radila, uz njezin prethodni pristanak.
Članak 19.
Postupak natječaja provodi povjerenstvo koje posebnim rješenjem imenuje pročelnik.
Postupak natječaja za imenovanje pročelnika provodi povjerenstvo koje posebnim rješenjem imenuje općinski
načelnik.
Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Stručnu i administrativnu potporu Povjerenstvu pruža Jedinstveni upravni odjel.
Povjerenstvo za provedbu natječaja obavlja sljedeće poslove:
- utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune;
- utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete
propisane natječajem;
- kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti;
- provodi postupak provjere znanja i sposobnosti;
- provodi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang-listu kandidata,
s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti.
Članak 20.
Natječaj mora sadržavati:
- naznaku da se osoba prima u Jedinstveni upravni odjel Općine Đulovac,
- općina Đulovac, Jedinstveni upravni odjel,
- naziv radnog mjesta,
- opći i posebni uvjeti za prijam u službu i raspored na radno mjesto,
- trajanje probnog rada,
- trajanje vježbeničkog staža (ako se primaju vježbenici),
- obvezu pristupanja prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata,
- isprave koje se treba priložiti kao dokaz o ispunjavanju uvjeta,
- rok za podnošenje prijave,
- rok u kojem će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja.
U natječaju se mora navesti da u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i
16. ovog Pravilnika.
Članak 21.
Rok za podnošenje prijava po natječaju ne smije biti kraći od 8 dana, ni duži od 15 dana od dana objave.
Članak 22.
U natječaju se mora naznačiti web-stranica na kojoj su navedeni opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje
se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori
za pripremanje kandidata za tu provjeru.
U natječaju se mora naznačiti da će se na web-stranici iz stavka 1. ovog članka i na oglasnoj ploči upravnog tijela
objaviti vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet (5) dana prije održavanja
provjere.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji formalno ispunjavaju uvjete iz natječaja.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodno provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.
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Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua, a po potrebi i
praktičnim radom.
Za svaki dio provjere iz stavka 5. ovog pravilnika kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili 50 % bodova.
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu
kandidata prema ukupnom broju bodova.
Za izabranog kandidata donosi se rješenje o prijmu u službu.
Rješenje o imenovanju pročelnika donosi načelnik.
U rješenju se obvezno navode:
a) ime i prezime
b) stručna sprema i struka
c) ukupni radni staž
d) radni staž u struci
e) radno mjesto na koje se prima
f) vrijeme trajanja službe
g) trajanje probnog rada, podaci o položenom stručnom ispitu, a ako se u službu prima osoba koja nema
položeni stručni ispit, navodi se i rok u kojemu ga je osoba dužna položiti.
Rješenje o prijmu u službu donosi se najkasnije u roku 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor. U tom slučaju, kao i u slučaju kada se na natječaj ne prijavi ni
jedan kandidat, donosi se odluka o poništenju natječaja.
Članak 23.
Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata, odnosno rješenje o imenovanju pročelnika Jedinstvenog upravnog
odjela, dostavlja se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu općinskom načelniku.
Žalba odgađa izvršenje rješenja o prijemu u službu.
Protiv rješenja o imenovanju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti
upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja o imenovanju.
Članak 24.
Prilikom prijama u službu za sva radna mjesta utvrđena ovim Pravilnikom, utvrđuje se obvezni probni rad u trajanju
od tri mjeseca.
Službeniku i namješteniku koji na probnom radu nije zadovoljio otkazuje se služba, o čemu se donosi rješenje
najkasnije u roku od osam dana od dana isteka probnog rada.
Ukoliko se rješenje o prestanku službe otkazom ne donese u roku iz stavka 2. ovog članka, smatra se da je službenik
i namještenik zadovoljio na probnom radu.
Članak 25.
Po izvršnosti rješenja o prijmu u službu donosi se rješenje o rasporedu na radno mjesto, u kojem se navode podaci
o kandidatu primljenom u službu (ime i prezime, stručna sprema i struka, ukupni radni staž, radni staž u struci) i to:
a) radno mjesto
b) vrijeme trajanja službe
c) plaća
d) trajanje probnog rada
e) datum početka rada
f) rok u kojem zaposlenik treba položiti stručni ispit, ako ga nije položio.
Članak 26.
Osoba primljena u službu počinje ostvarivati prava u vezi sa službom danom početka rada utvrđenim rješenjem o
rasporedu.
Dan početka rada utvrđen rješenjem o rasporedu na radno mjesto može se iz opravdanih razloga odgoditi za
određeno vrijeme, o čemu se donosi posebno rješenje.
Ako osoba primljena u službu ne počne raditi određenog dana, smatra se da je odustala od prijama u službu i
rasporeda na radno mjesto.
U slučaju iz stavka 3 ovog članka općinski načelnik može primiti drugog kandidata u službu s rang-liste kandidata
prijavljenih na isti natječaj.
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Članak 27.
Za obavljanje privremenih poslova ili poslova čiji se opseg privremeno povećao, koji nisu trajnijeg karaktera, kao i
radi zamjene duže vrijeme odsutnoga radnika, osobe se primaju u službu na određeno vrijeme, dok traju izvanredni ili
privremeni poslovi, odnosno do povratka odsutnog zaposlenika.
Služba na određeno vrijeme za obavljanje privremenih poslova može trajati najduže šest mjeseci i može se produžiti,
ali najviše za još šest mjeseci.
Osobe se u službu na određeno vrijeme primaju putem oglasa koji se obvezno objavljuje putem nadležne službe za
zapošljavanje, a može se objaviti u jednom dnevnom ili tjednom listu.
Rok za podnošenje prijave na oglas je osam dana.
Za slobodno radno mjesto na određeno vrijeme oglas se ne mora objaviti ako u upravnom odjelu ima zaposlenika
primljenih na određeno vrijeme koji ispunjavaju uvjete za to radno mjesto.
Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme.
VII. VJEŽBENICI
Članak 28.
Radi stjecaja radnog iskustva i osposobljavanja za samostalan rad u službu se može primiti vježbenik sukladno
Planu prijema u službu.
Vježbenik se prima u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža.
Za vrijeme trajanja vježbeničkog staza vježbenik ima pravo na 85% place poslova radnog mjesta najniže složenosti
njegove stručne spreme.
Članak 29.
Vježbenik ima mentora koji prati njegov rad.
Mentora imenuje pročelnik iz reda službenika koji ima najmanje istu stručnu spremu kao vježbenik.
Mentor za svoj rad ima pravo na naknadu, a Odluku o tome donosi Općinski načelnik.
Članak 30.
Radi stjecanja uvjeta radnog iskustva za polaganje državnoga ispita sukladno odredbama Zakona, kojima se
propisuju prava i obveze vježbenika, u Jedinstveni upravni odjel mogu se primiti osobe na stručno osposobljavanje bez
zasnivanja radnog odnosa.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka nemaju status službenika.
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se na temelju ugovora o stručnom osposobljavanju
bez zasnivanja radnog odnosa, kojeg u pisanom obliku sklapaju pročelnik i osoba iz stavka 1. ovog članka.
Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa primjenjuju se opći propisi o radu.
VIII.

RASPOREĐIVANJE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 31.
Službenika se može po potrebi službe premjestiti na drugo radno mjestu u istom ili drugom upravnom tijelu iste
lokalne jedinice, u istom ili drugom mjestu rada, ali samo na radno mjesto unutar iste stručne spreme, iste ili približne
složenosti poslova.
Službenik se premješta u drugo upravno tijelo na temelju pisanog sporazuma pročelnika upravnog tijela u kojem je
zaposlenik i pročelnika upravnog tijela u koje se premješta, uz prethodni pristanak službenika.
Potreba službe mora biti obrazložena.
Iznimno od odredbi iz stavka 1. ovog članka, službenik se uz njegov pristanak može premjestiti na radno mjesto niže
složenosti poslova za koje ispunjava propisane uvjete.
Službenik se ne može premjestiti iz jednog u drugo mjesto radno bez njegove suglasnosti ako ima više od 20 godina
radnog staža ili ako bi se premještajem bitno pogoršale njegove obiteljske prilike.
Članak 32.
Službenik se po potrebi službe može privremeno premjestiti u drugo upravno tijelo iste jedinice lokalne ili područne
(regionalne) samouprave najduže na godinu dana, odnosno do povratka odsutnog službenika kojeg premješteni službenik
zamjenjuje.
Kod premještaja iz stavka 1. ovog članka službenik ima pravo na plaću koja je povoljnija za njega.
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Službenik koji je privremeno premješten u drugo upravno tijelo ostvaruje sva pravo iz službe u upravnom tijelu iz
kojeg je premješten.
Članak 33.
Službenik se mora javiti na rad na novo radno mjesto dana naznačenog u rješenju o premještaju.
Ako službenik odbije postupiti po rješenju o premještaju, prestaje mu služba danom kada je trebao početi raditi na
radnom mjestu na koje je premješten.
Protiv rješenja o premještaju službenik može podnijeti žalbu u roku 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba ne
odgađa izvršenje rješenja.
Općinski načelnik dužan je odlučiti o žalbu u roku 15 dana od dana primitka žalbe.
IX.

RADNO VRIJEME

Članak 34.
Puno radno vrijeme službenika i namještenika je 40 sati tjedno.
Tjedno radno vrijeme raspoređuje se na 5 radnih dana, od ponedjeljka do petka.
Službenici i namještenici koji rade puno radno vrijeme počinju sa radom u 7,00 sati i završavaju u 15,00 sati.
O prisutnosti na radu vodi se službena evidencija.
Službenici i namještenici koji rade puno radno vrijeme imaju svakog radnog dana pravo na odmor (stanku) u trajanju
od 30 minuta u vremenu od 10,30 do 11,00 sati.
Vrijeme odmora iz stavka 4. ovog članka ubraja se u radno vrijeme službenika i namještenika.
Članak 35.
Službenici i namještenici imaju pravo na tjedni odmor u trajanju od 48 sati.
Dani tjednog odmora su subota i nedjelja.
X.

ODMORI I DOPUSTI

Članak 36.
Službenici i namještenici imaju pravo u svakoj kalendarskoj godini na godišnji odmor u trajanju od 20 do najviše 30
radnih dana, bez obzira na to je li službenik, odnosno namještenik uposlen na neodređeno ili određeno vrijeme.
Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora službeniku i namješteniku se isplaćuje naknada plaće u visini kao da je radio
u redovnom radnom vremenu.
Vježbenik ima pravo na godišnji odmor u trajanju od 20 radnih dana.
U trajanje godišnjeg odmora ne uračunavaju se subote, nedjelje, blagdani i neradni dani, sukladno odredbama
članka 3. Zakona o blagdanima, spomendanu i neradnim danima u Republici Hrvatskoj.
U trajanje godišnjeg odmora ne uračunava se ni razdoblje privremene nesposobnosti za rad koju je utvrdio ovlašteni
liječnik.
Članak 37.
Službenik ili namještenik koji se prvi put zaposlio ili ima prekid službe, odnosno rada, između dva radna odnosa
duže od 8 dana, stječe pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog rada.
Ukoliko se službenik ili namještenik zaposli na određeno radno vrijeme, nakon isteka 6 mjeseci neprekidnog rada
ima pravo na godišnji odmor za tu kalendarsku godinu pod istim uvjetima kao i službenik i namještenik koji radi na neodređeno
radno vrijeme.
Prekid rada zbog privremene nesposobnosti za rad, vojne vježbe ili drugog zakonom određenog opravdanog razloga
ne ubraja se u rok iz stavka 1. ovog članka.
Članak 38.
Službenik i namještenik imaju pravo na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada:
- ako u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos nije stekao pravo na
godišnji odmor, jer nije proteklo 6 mjeseci neprekidnog rada
- ako mu radni odnos prestaje prije nego navrši 6 mjeseci neprekidnog rada
- ako mu radni odnos prestaje prije 1. srpnja.
Iznimno iz stavka 1. ovog članka, službenik ili namještenik koji odlazi u mirovinu prije 1. srpnja ima pravo na puni
godišnji odmor.
Članak 39.
Ukupan broj dana godišnjeg odmora utvrđuje se na taj način da se na zakonski minimum od 20 radnih dana pribrajaju
dani prema sljedećim kriterijima:
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- uvjeti rada
- ostvareni rezultati
- složenost poslova
- radni staž
- socijalni uvjeti.
Ako se na ovakav način utvrdi broj dana godišnjeg odmora veći od utvrđenog maksimuma, službenik ili namještenik
ima pravo na godišnji odmor od 30 dana.
Članak 40.
Trajanje godišnjeg odmora prema kriterijima utvrđenima člankom 41. stavak 1. ovog Pravilnika utvrđuje se kako
slijedi:
1. Prema uvjetima rada:
- rad na rukovodećim poslovima – 2 dana
- referenti i komunalni redar – 1 dan.
2. Prema ostvarenim rezultatima:
- službenik ocijenjen ocjenom „odličan“ – 3 dana
- službenik ocijenjen ocjenom „vrlo dobar“ – 2 dana
- službenik ocijenjen ocjenom „dobar“ 1 – dan.
3. Prema složenosti poslova i stupanj stručne spreme:
- zaposlenik VSS – 4 dana
- zaposlenik VŠS – 3 dana
- zaposlenik SSS – 2 dana
- zaposlenik NSS i NKV – 1 dan.
4. Prema radnom stažu:
- 1 - 4 godine – 1 dan
- 5 - 9 godina – 2 dana
- 10 - 14 godina – 3 dana
- 15 - 19 godina – 4 dana
- 20 - 24 godine – 5 dana
- 25 - 29 godina – 6 dana
- 30 - 34 godine – 7 dana
- 35 i više godina radnog staža – 8 dana.
5. Prema socijalnim uvjetima:
- roditelj, posvojitelj ili skrbnik za svako malodobno dijete – 2 dana
- roditelj, posvojitelj ili skrbnik invalidnog djeteta – 3 dana
- osoba sa invaliditetom – 3 dana
- samohrani roditelj – 2 dana.
Članak 41.
Raspored korištenja godišnjeg odmora utvrđuje općinski načelnik Planom korištenja godišnjih odmora, uvažavajući
potrebe poslova i po mogućnosti interes službenika i namještenika da godišnji odmor iskoriste odjednom ili u dva dijela.
Ako službenik ili namještenik koristi godišnji odmor u dva dijela, prvi dio mora biti u trajanju od najmanje 2 tjedna
neprekidno i mora se koristiti tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor.
Drugi dio godišnjeg odmora službenik i namještenik mora iskoristiti najkasnije do 30. lipnja iduće godine.
Plan korištenja godišnjih odmora donosi se početkom kalendarske godine, a najkasnije do 30. ožujka tekuće godine.
Službenik i namještenik ima pravo koristiti dva puta po jedan dan godišnjeg odmora po želji, ako time bitno ne remeti
proces rada i uz obvezu da o tome izvijesti načelnika jedan dan prije korištenja odmora.
Službenici i namještenici se ne mogu odreći prava na godišnji odmor.
Članak 42.
Na temelju Plana korištenja godišnjih odmora, a najkasnije 15 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora,
pročelnik donosi rješenje o korištenju godišnjeg odmora za službenike i namještenike.
Rješenje o korištenju godišnjeg odmora za pročelnika donosi općinski načelnik.
Protiv rješenja pročelnika o korištenju godišnjeg odmora službenika i namještenika može se izjaviti žalba općinskom
načelniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, ako Zakonom nije drugačije određeno.
Općinski načelnik odlučuje o žalbi u roku 30 dana od primitka žalbe.
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Protiv rješenja općinskog načelnika o korištenju godišnjeg odmora za pročelnika žalba nije dopuštena, ali se može
pokrenuti upravni spor.
Članak 43.
Službenik i namještenik imaju pravo na dopust tijekom jedne kalendarske godine uz naknadu plaće za:
- zaključenje braka – 5 dana
- rođenje djeteta – 5 dana
- smrt supružnika, djeteta, roditelja ili osoba s kojima živi u istom domaćinstvu – 5 dana
- smrt ostalih članova obitelji – 2 dana
- selidbu na udaljenost veću od 50 km – 3 dana
- selidbu u istom mjestu – 2 dana
- u slučaju prirodne nepogode – 5 dana
- u slučaju teške bolesti supružnika, roditelja, djeteta – 3 dana
- za potrebe stručnog osposobljavanja, usavršavanja ili polaganja ispita – 7 dana
- kao dobrovoljni davatelj krvi – 2 dana.
Službenik i namještenik imaju pravo na plaćeni dopust za svaki slučaj naveden u stavku 1. ovog članka, neovisno o
broju dana koje je tijekom iste godine iskoristio po drugim osnovama.
U slučaju dobrovoljnog davanja krvi, kao prvi dan plaćenog dopusta uračunava se dan kad je zaposlenik dao krv.
Članak 44.
Kada je službenik, temeljem odluke općinskog načelnika upućen na obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje ili
specijalizaciju, ima pravo na dopust uz naknadu plaće i više od sedam radnih dana, odnosno onoliko dana koliko je utvrđeno
prethodno navedenom odlukom.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka mogu se utvrditi i dodatne pogodnosti (snošenje troškova školovanja, u cijelosti ili
u određenom dijelu tih troškova).
Temeljem navedene odluke zaključuje se ugovor o međusobnim pravima i obvezama.
Članak 45.
Službeniku i namješteniku se temeljem zahtjeva može odobriti neplaćeni dopust do 30 dana u jednoj kalendarskoj
godini u sljedećim slučajevima:
- njega člana uže obitelji,
- izgradnja ili popravak kuće ili stana,
- liječenje na vlastiti trošak,
- posjet članovima obitelji u inozemstvu,
- obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje na vlastiti trošak.
XI.

PLAĆA I DODACI NA PLAĆE

Članak 46.
Službenik i namještenik ima pravo na plaću u visini utvrđenoj Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela, Odlukom o visini osnovice za izračun plaća i naknada zaposlenih službenika i
namještenika.
Plaću službenika i namještenika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću.
Osnovica za izračun plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen službenik ili
namještenik i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.
Dodaci na osnovnu plaću su dodaci za uspješnost na radu, dodaci za poslove s posebnim uvjetima rada i druga uvećanja
plaće.
Članak 47.
Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave utvrđuje se kolektivnim ugovorom.
Ako osnovica za obračun plaće nije utvrđena kolektivnim ugovorom, utvrđuje ju odlukom općinski načelnik.
Koeficijente za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac određuje odlukom
Općinsko vijeća , na prijedlog općinskog načelnika.

21

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“
GODINA 2021. BROJ 5. Đulovac, 31. travanj 2021. godine
22
Članak 48.
Plaća se isplaćuje unatrag, jedanput mjesečno za protekli mjesec, do 15. u mjesecu.
Od jedne do druge isplate plaće ne smije proći više od 45 dana.
Članak 49.
Osnovna plaća službenika i namještenika uvećat će se:
- za rad noću 40 %
- za prekovremeni rad 50 %
- za rad subotom 25 %
- za rad nedjeljom 35 %.
Ako službenik ili namještenik radi na blagdane, neradne dane utvrđene zakonom, ima pravo na plaću uvećanu za 150 %.
Za prekovremeni rad službenik ili namještenik može koristiti jedan ili više slobodnih radnih dana prema ostvarenim satima
prekovremenog rada u omjeru 1: 1,5 (1 sat prekovremenog rada = 1 sat i 30 minuta redovnog sata rada).
Članak 50.
Ako je službenik ili namještenik odsutan zbog bolovanja do 42 dana, pripada mu naknada plaće u visini 85 % od njegove
osnovne plaće ostvarene u mjesecu neposredno prije nego je započeo s bolovanjem.
Naknada u 100 % iznosu osnovne plaće pripada službeniku ili namješteniku kad je na bolovanju zbog profesionalne bolesti
ili ozljede na radu.
XII.

OSTALA MATERIJALNA PRAVA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 51.
Službenik i namještenik ima pravo na regres, a visinu iznosa regresa odredit će općinski načelnik svojom odlukom
sukladno financijskim mogućnostima.
Regres se u istom iznosu isplaćuje i službenicima i namještenicima koji rade nepuno radno vrijeme.
Službenik ili namještenik koji za kalendarsku godinu imaju pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora imaju pravo na
50 % iznosa regresa utvrđenog stavkom 1. ovog članka.
Isplata regresa izvršit će se u cijelosti jednokratno.
Članak 52.
Službenik ili namještenik ima pravo na otpremninu i to u sljedećim situacijama:
- ako je pretrpio ozljedu na radu, odnosno ako je obolio od profesionalne bolesti te nakon završenog liječenja i
oporavka ne bude vraćen na rad;
- pravo na otpremninu imaju i zaposlenici kojima poslodavac otkaže ugovor o radu ako imaju najmanje dvije
godine neprekidnog rada kod poslodavca i ako otkaz ugovora o radu nije iz razloga uvjetovanog skrivljenim
ponašanjem službenika i namještenika
Službenik ili namještenik prilikom odlaska u mirovinu i prestanka ugovora o radu pripada pravo na otpremninu u
visini jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u zadnja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu,
za svaku navršenu godinu rada kod istog poslodavca.
Službenik ili namještenik kojem radni odnos prestaje zbog ispunjavanja zakonom propisanih uvjete za odlazak u
prijevremenu mirovinu s najmanje 15 godina neprekidnog rada u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac može se
na njegov zahtjev, sukladno članku 113. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, isplatiti otpremnina u ukupnom iznosu od 3,5 prosječne bruto mjesečne plaće koje je radnik ostvario u tri
mjeseca prije prestanka ugovora o radu, a isplatit će se posljednjeg dana službe - rada.
Članak 53.
Službenik odnosno namještenik ili njegova obitelj imaju pravo na pomoć u visini neoporezivog iznosa utvrđenog
sukladno Pravilniku o porezu na dohodak na dan isplate u slučaju:
- smrti supružnika, djeteta ili roditelja,
- smrti službenika i namještenika .
- smrti službenika i namještenika koji izgubi život u obavljanju službe.
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Članak 54.
Službenik i namještenik ima pravo na pomoć u visini neoporezivog iznosa utvrđenog sukladno Pravilniku o porezu
na dohodak na dan isplate u slučaju:
- bolovanja dužeg od 90 dana.
Članak 55.
Kada je službenik i namještenik upućen na službeno putovanje, pripada mu puna naknada prijevoznih troškova,
dnevnice i naknada punog iznosa hotelskog računa za spavanje, sukladno odredbama Pravilnika o porezu na dohodak.
Službeniku i namješteniku pripada pravo naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe u visini
propisanoj Pravilnikom o porezu na dohodak.
Članak 56.
Službenici i namještenici imaju pravo na naknadu troškova prijevoza na posao sukladno odredbama važećeg
Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.
Članak 57.
Službenici i namještenici moraju biti kolektivno osigurani od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja
službe, odnosno rada, kao i u slobodnom vremenu, tijekom 24 sata.
Članak 58.
Službeniku i namješteniku pripada pravo na isplatu jubilarne nagrade za neprekidnu službu, odnosno rad, u Općini
Đulovac kada navrši:
- 5 godina – u visini ……………. 1.000,00 kn
- 10 godina – u visini ……………. 1.500,00 kn
- 15 godina – u visini ……………. 2.000,00 kn
- 20 godina – u visini ……………. 2.500,00 kn
- 25 godina – u visini ……………. 3.000,00 kn
- 30 godina – u visini ……………. 3.500,00 kn
- 35 godina – u visini ……………. 4.000,00 kn
- 40 godina – u visini ……………. 5.000,00 kn.
Jubilarna nagrada isplaćuje se prvog narednog mjeseca od mjeseca u kojem je službenik ili namještenik ostvario
pravo na jubilarnu nagradu.
Članak 59.
Službenik i namještenik ima pravo na isplatu sredstava za dar u visini neoporezivog dijela utvrđenog važećim
propisima na dan isplate – Pravilnik o porezu na dohodak, za svako dijete do 15 godina starosti, odnosno dijete koje je do
31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina kao prigodan dar za sv. Nikolu.
Članak 60.
Službenici i namještenici imaju pravo tijekom godine sukladno financijskim mogućnostima na:
a) dar u naravi za uskrsne blagdane
b) prigodnu nagradu za božićne blagdane.
Vrijednost dara i iznos nagrade utvrđuju se u visini neoporezivog dijela Pravilnika o porezu na dohodak.
Članak 61.
Svi službenici i namještenici imaju jednom u tri godine pravo na organizirani kompletni sistematski pregled sukladno
odluci koju donosi općinski načelnik.
XIII.

PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 62.
Službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela imaju prava, obveze i odgovornosti utvrđene Zakonom,
Kolektivnim ugovorom, ovim Pravilnikom i internim aktima.
Za svoj rad i postupke službenici i namještenici su odgovorni pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela.
Službenici i namještenici dužni su svoje poslove obavljati savjesno, pridržavajući se Ustava, zakona, drugih propisa
i pravila struke.
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Članak 63.
Službenici i namještenici imaju pravo na zaštitu u slučaju prijetnji, napada ili drugih oblika ugrožavanja u obavljanju
službe i u vezi sa službom.
Članak 64.
Obraćanje službenika i namještenika zbog opravdane sumnje na korupciju ili podnošenje prijave o toj sumnju
odgovornim osobama ili nadležnim državnim tijelima ne predstavlja opravdan razlog za prestanak službe.
Službeniku i namješteniku koji zbog opravdane sumnje na korupciju podnese prijavu o toj sumnji odgovornim
osobama ili nadležnim državnim tijelima jamči se zaštita anonimnosti ako nadležno državno tijelo ocijeni da se radi o težem
obliku korupcije, zaštita od uskraćivanja ili ograničavanja prava utvrđena Zakonom te zaštita od bilo kojeg oblika zlostavljanja.
Članak 65.
Službenik je dužan izvršavati naloge pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i nadređenog službenika koji se
odnose na službu te bez posebnog naloga obavljati poslove, odnosno zadatke radnog mjesta na koje je raspoređen.
Službenik je dužan odbiti izvršenje naloga koji je nezakonit, protivan pravilima struke, čije bi izvršenje moglo izazvati
veću štetu ili čije bi izvršenje predstavljalo kazneno djelo te o tome obavijestiti nadređenog službenika ili pročelnika
Jedinstvenog upravnog odjela koji je izdao nalog, uz upozorenje o obilježjima naloga.
Ponovljeni pisani nalog službenik je dužan izvršiti. U slučaju izvršenja ponovljenog pisanog naloga službenik je
oslobođen odgovornosti za posljedice izvršenja.
Ponovljeni pisani nalog čije bi izvršenje predstavljalo kazneno djelo, službenik ne smije izvršiti, jer u protivnom
odgovara zajedno s nadređenim službenikom ili pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela koji je nalog izdao.
Članak 66.
Službenik ili namještenik se za vrijeme radnog vremena ne smije bez odobrenja nadređenog službenika udaljavati
iz radnih prostorija, osim radi korištenja dnevnog odmora, a u slučaju hitnog razloga svoje udaljavanje mora opravdati odmah
po povratku.
Službenik i namještenik je o nemogućnosti dolaska na posao i razlozima spriječenosti dolaska dužan obavijestiti
nadređenog službenika, odnosno pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, najkasnije u roku od 24 sata od njihova
nastanka, osim ako to nije u mogućnosti učiniti iz objektivnih razloga ili više sile, u kom je slučaju dužan obavijestiti
nadređenog službenika, odnosno pročelnika upravnog tijela odmah po prestanku razloga koji su ga u tome sprječavali.
XIV.

UPRAVNI POSTUPAK I RJEŠAVANJE U UPRAVNIM STVARIMA

Članak 67.
U upravnom postupku postupa službenik u čijem je opisu poslova radnog mjesta vođenje tog postupka i rješavanje
u upravnim stvarima.
Službenik ovlašten za rješavanje o upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi rješavanju
upravne stvari.
Kad je službenik u čijem je opisu poslova vođenje upravnog postupka ili rješavanje u upravnim stvarima odsutan ili
postoje pravne zapreke za njegovo postupanje, ili ako to radno mjesto nije popunjeno, za vođenje postupka odnosno
rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik ako nije drugačije propisano ovim Pravilnikom.
Ako nadležnost za rješavanje pojedine stvari nije određena zakonom, drugim propisom ni ovim Pravilnikom, za
rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik.
XV.

ZAŠTITA PRAVA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 68.
Sva rješenja o ostvarivanju prava, obveza i odgovornosti službenika i namještenika obvezno se dostavljaju u
pisanom obliku, s obrazloženjem i poukom o pravnom lijeku.
Članak 69.
U slučaju kada službenik ili namještenik daje otkaz, dužan je odraditi otkazni rok u trajanju od mjesec dana.
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Članak 70.
Ako ovlaštena osoba ocijeni da kod službenika ili namještenika postoji neposredna opasnost od nastanka
invalidnosti, pročelnik je dužan, uzimajući u obzir nalaze i mišljenja ovlaštene osobe odnosno tijela, u pisanom obliku ponuditi
zaposleniku drugo radno mjesto, čije poslove je on sposoban obavljati, a koji, što je više moguće, moraju odgovarati
poslovima radnog mjesta na koje je prethodno bio raspoređen.
Službenik ili namještenik iz stavka 1. ovog članka, kojem nedostaje najviše 5 godina života do ostvarenja uvjeta na
starosnu mirovinu, ima pravo na plaću prema dosadašnjem rješenju o rasporedu na radno mjesto, ako je to za njega
povoljnije.
XVI.

INFORMIRANJE

Članak 71.
Općinski načelnik Općine Đulovac dužan je službeniku i namješteniku odnosno sindikalnom povjereniku osigurati
informacije koje su bitne za socijalni položaj službenika i namještenika, a posebno:
– o odlukama koje utječu na socijalni položaj službenika i namještenika
– o rezultatima rada
– o prijedlozima odluka i općih akata kojima se u skladu s ovim Pravilnikom
uređuju osnovna prava i obveze iz službe odnosno rada
– o mjesečnim obračunima plaća službenika i namještenika, uz njihov pristanak.
Članak 72.
Službenici i namještenici imaju pravo na sindikalno udruživanje.
XVII.

ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU TE ZAŠTITA DOSTOJANSTVA ZAPOSLENIKA

Članak 73.
Općina je dužna osigurati nužne uvjete za zdravlje i sigurnost službenika i namještenika te poduzeti mjere za zaštitu
života, sigurnosti i zdravlja, uključujući njihovo osposobljavanje za siguran rad, sprečavanje opasnosti na radu te pružanje
informacije o poduzetim mjerama zaštite na radu.
Općina je dužna osigurati dodatne uvjete sigurnosti za rad invalida u skladu s posebnim propisima.
Članak 74.
Svaki službenik i namještenik je dužan brinuti se o vlastitoj sigurnosti i zdravlju, kao i sigurnosti i zdravlju drugih
službenika i namještenika.
Članak 75.
Službenicima i namještenicima se jamči zaštita njihovog dostojanstva za vrijeme obavljanja posla.
Službenicima i namještenicima se moraju osigurati uvjeti rada u kojima neće biti izloženi uznemiravanju ili spolnom
uznemiravanju te će u tom cilju općinski načelnik i pročelnik poduzimati odgovarajuće preventivne mjere u skladu sa
zakonom.
Članak 76.
Pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva službenika i namještenika pročelnik je dužan primati i rješavati sukladno
zakonom utvrđenom postupku, kao i poduzimati sve potrebne mjere radi sprečavanja nastavka uznemiravanja.
Općinski načelnik je dužan primati i rješavati pritužbe ukoliko je uznemiravan pročelnik ili službenik i namještenik
od strane pročelnika.
Svi podaci utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva zaposlenika su tajni.
XVIII.

PRESTANAK SLUŽBE

Članak 77.
Služba u Jedinstvenom upravnom odjelu prestaje:
- sporazumom,
- istekom roka,
- otkazom,
- po sili zakona i
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-

na drugi način propisan zakonom.

Članak 78.
O prestanku službe donosi se rješenje u roku osam dana od nastupa okolnosti koje su razlog za prestanak službe.
Žalba protiv rješenja o prestanku službe ne odgađa izvršenje rješenja u slučaju kada je dan prestanka službe
određen zakonom.
Članak 79.
Služba može prestati na temelju pisanog sporazuma službenika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, kojim
se utvrđuje dan prestanka službe i druga pitanja od značaja za prestanak službe o kojima su službenik i pročelnik postigli
sporazum.
Članak 80.
Služba na određeno vrijeme prestaje istekom roka, ako ne prestane ranije na drugi način propisan zakonom.
Članak 81.
Službeniku se otkazuje služba ako nije zadovoljio na probnom radu, a služba mu prestaje danom izvršnosti rješenja
o prestanku službe otkazom.
Služba može prestati i na temelju pisanog otkaza kojeg podnese službenik ili namještenik, a služba prestaje istekom
otkaznog roka od mjesec dana.
Članak 82.
Služba prestaje po sili zakona, na način i u vrijeme kako je Zakonom predviđeno.
XIX.

RASPOLAGANJE

Članak 83.
Ako se Pravilnikom o unutarnjem redu ukidaju pojedine ustrojstvene jedinice upravnog tijela, pojedina radna mjesta
u upravnom tijelu ili se smanjuje potreban broj izvršitelja na pojedinim radnim mjestima, službenici koji su do tada bili
raspoređeni na ta radna mjesta, odnosno u ustrojstvene jedinice koje se ukidaju, raspoređuju se na druga radna mjesta za
koja ispunjavaju uvjete.
Prednost kod rasporeda na radno mjesto ima službenik koji ima bolje ocjene dosadašnjeg rada i učinkovitosti.
Ako nema odgovarajućeg radnog mjesta u upravnom tijelu, na koje se službenik može rasporediti, donosi se
rješenje o stavljanju na raspolaganje.
Članak 84.
Na dužinu i tijek roka raspolaganja primjenjuju se opći propisi o radu koji se odnose na dužinu i tijek otkaznog roka.
Za određivanje dužine raspolaganja računa se neprekidni radni staž u upravnim tijelima iste lokalne jedinice i njenim
pravnim prednicima, ako kolektivnim ugovorom ili aktom nadležnog tijela lokalne jedinice nije drugačije propisano.
Članak 85.
Za vrijeme trajanja raspolaganja službenik ostvaruje pravo na naknadu plaće u visini plaće isplaćene u mjesecu koji
je prethodio stavljanju na raspolaganje.
Članak 86.
Za vrijeme trajanja raspolaganja službenika se može trajno premjestiti na radno mjesto u okviru njegove stručne
spreme, u drugo upravno tijelo iste lokalne jedinice ili u upravno tijelo druge lokalne jedinice, odnosno na radno mjesto u
ustanovi ili drugoj pravnoj osobi čiji je vlasnik ili osnivač lokalna jedinica, ako mjesto rada nije udaljeno više od 50 kilometara
od mjesta stanovanja službenika.
Za vrijeme trajanja raspolaganja, službenika se može uz njegov pristanak trajno premjestiti u drugo mjesto rada,
neovisno o udaljenosti od mjesta stanovanja.
Ako službenik odbije premještaj iz stavka 1. ovog članka, prestaje mu služba na dan kad je trebao početi raditi na
novom radnom mjestu sukladno rješenju o premještaju.
Članak 87.
Istekom roka raspolaganja službeniku prestaje služba po sili zakona.
Službenik ima pravo na otpremninu u visini jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je službenik ostvario u tri
mjeseca prije prestanka službe, za svaku navršenu godinu rada u Jedinstvenom upravnom odjelu.
Za određivanje visine otpremnine računa se neprekidni radni staž u upravnim tijelima iste lokalne jedinice i njenim
pravnim prednicima, ako kolektivnim ugovorom ili općim aktom Općine Đulovac nije drukčije propisano.
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XX.

ODGOVORNOST ZA POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI

Članak 88.
Službenici i namještenici odgovaraju za počinjenu povredu službene dužnosti.
Kaznena odgovornost ne isključuje odgovornost za povredu službene dužnosti ako kazneno djelo koje je predmet
kaznenog postupka ujedno predstavlja i povredu službene dužnosti.
Oslobođenje od kaznene odgovornosti ne pretpostavlja oslobođenje od odgovornosti za povredu službene dužnosti
ako kazneno djelo ujedno predstavlja i povredu službene dužnosti.
a) Vrste povreda službene dužnosti
Povrede službene dužnosti mogu biti lake i teške.

Članak 89.

Članak 90.
Lake povrede službene dužnosti su:
1. učestalo zakašnjavanje na posao ili raniji odlazak s posla;
2. napuštanje radnih prostorija tijekom radnog vremena bez odobrenja ili neopravdanih razloga;
3. neuredno čuvanje spisa, podataka ili druge povjerene dokumentacije;
4. neopravdan izostanak s rada jedan dan;
5. nemaran ili nesavjestan odnos prema sredstvima rada, neprimjenjivanje odredbi zaštite na radu, ako je takav
odnos mogao prouzročiti štetu;
6. neobavješćivanje nadređenog službenika o spriječenosti dolaska na rad u roku 24 sata bez opravdanog razloga.
Članak 91.

Teške povrede službene dužnosti su:
1. neizvršavanje, nesavjesno, nepravodobno ili nemarno izvršavanje službeničkih obveza,
2. nezakoniti rad ili propuštanje poduzimanje mjera ili radnji na koje je službenik ovlašten radi sprečavanja
nezakonitosti,
3. davanje netočnih podataka kojima se utječe na donošenje odluka ili nastup štetnih posljedica,
4. zlouporaba položaja,
5. prekoračenje ovlasti u službi,
6. odbijanje izvršenja zadaće ako za to ne postoje opravdani razlozi,
7. neovlaštena posluga sredstvima povjerenima za izvršavanje poslova,
8. uništenje, otuđenje ili činjenje dostupnim podatka, u vezi s obavljanjem službe, s utvrđenim stupnjem tajnosti u
skladu s posebnim zakonom,
9. obavljanje djelatnosti koja je u suprotnosti s poslovima radnog mjesta ili bez prethodnog odobrenja pročelnika
upravnog tijela, odnosno općinskog načelnika,
10. onemogućavanje građana ili pravnih osoba u ostvarivanju prava na podnošenje zahtjeva, žalbi, prigovora i
predstavki ili u ostvarivanju drugih zakonskih prava,
11. nedolično ponašanje koje nanosi štetu ugledu službe,
12. neopravdan izostanak s posla od dva do četiri dana uzastopno,
13. uporaba nevjerodostojne isprave radi ostvarivanja prava u vezi sa službom,
14. uzrokovanje veće materijalne štete u službi ili u vezi sa službom namjerno ili iz krajnje nepažnje,
15. ograničavanje ili uskraćivanje prava utvrđenih ovim Zakonom službeniku koji odgovornim osobama ili
nadležnim tijelima prijavi sumnju na korupciju ili zlostavljanje tog službenika,
16. druge teške povrede službene dužnosti propisane posebnim zakonom.
b) Tijela za vođenje postupka zbog povrede službene dužnosti
Članak 92.
O lakim povredama službene dužnosti u prvom stupnju odlučuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ili osoba
koju on za to pisano ovlasti, a u drugom stupnju nadležni službenički sud.
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O lakim povredama službene dužnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela u prvom stupnju odlučuje općinski
načelnik.
Članak 93.
Kod teške povrede službene dužnosti u prvom stupnju odlučuje nadležni službenički sud, a u drugom stupnju Viši
službenički sud ustrojen za državne službenike.
c) Postupak zbog povrede službene dužnosti

Članak 94.
Postupak zbog lake povrede službene dužnosti pokreće zaključkom pročelnik.
Postupak zbog lake povrede službene dužnosti pročelnika pokreće općinski načelnik.
Postupak zbog teške povrede službene dužnosti pokreće pročelnik ili osoba koju on ovlasti, danom predaje prijedloga
za pokretanje postupka nadležnom službeničkom sudu.
Članak 95.
Zaključak kojim pročelnik pokreće postupak zbog lake povrede službene dužnosti dostavlja se zaposleniku, koji može
podnijeti odgovor u roku od 8 dana od dana primitka zaključka i predložiti izvođenje dokaza relevantnih za donošenje odluke.
Članak 96.
Zahtjev za pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti dostavlja se zaposleniku, koji može podnijeti
odgovor na zahtjev u roku 8 dana od dana primitka zahtjeva i predložiti izvođenje dokaza relevantnih za donošenje odluke.
Članak 97.
Protiv prvostupanjske odluke donesene u postupku zbog lake povrede službene dužnosti može se podnijeti žalba
nadležnom službeničkom sudu u roku od petnaest (15) dana od dana dostave odluke.
Protiv prvostupanjske odluke donesene u postupku zbog teške povrede službene dužnosti može se podnijeti žalba
Višem službeničkom sudu u roku od petnaest (15)od dana dostave odluke.
Odluka kojom je odlučeno o žalbi iz stavka 1. i 2. ovog članka je konačna i izvršna.
Protiv drugostupanjske odluke u postupku zbog povrede službene dužnosti može se pokrenuti upravni spor.
Članak 98.
Za postupak zbog povrede službene dužnosti primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.
d) Kazne za povrede službene dužnosti
Članak 99.
Za lake povrede službene dužnosti mogu se izreći kazne:
1. opomena
2. javna opomena
3. novčana kazna u visini od 10 % plaće zaposlenika isplaćene u mjesecu kada je kazna izrečena.
Javna opomena se objavljuje na oglasnoj ploči Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 100.
Za teške povrede službene dužnosti mogu se izreći kazne:
a) novčana kazna u visini 20 % plaće zaposlenika u mjesecu kada je kazna izrečena, na vrijeme od 1 do 6 mjeseci
b) premještaj na drugo radno mjesto niže složenosti za koje je kao uvjet propisana ista stručna sprema
c) uvjetna kazna prestanka službe
d) prestanak službe.
Zbroj novčanih kazni izrečenih u jednom mjesecu za lake i teške povrede službene dužnosti ne može iznositi više od
30 % ukupne plaće isplaćene zaposleniku u tom mjesecu.
Kazna premještaja na radno mjesto niže složenosti poslova može se izreći samo ako postoji slobodno radno mjesto
u upravnom tijelu u kojem je zaposlenik zaposlen.
Uvjetna kazna prestanka službe izriče se kao kazna prestanka službe uz rok kušnje od jedne godine, s tim da se
kazna neće izvršiti pod uvjetom da zaposlenik u tom roku ne počini novu tešku povredu službene dužnosti
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Službeniku koji u roku kušnje počini novu tešku povredu službene dužnosti služba prestaje po sili zakona danom
konačnosti odluke službeničkog suda kojom je utvrđena odgovornost službenika za novu tešku povredu službeničke dužnosti.
Službeniku se obvezno izriče kazna prestanka službe ako bude proglašen odgovornim za tešku povredu službene
dužnosti koja ime obilježje korupcije.
Kazne izrečene u postupku zbog povrede službene dužnosti izvršava pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ili osoba
koju on za to pisano ovlasti.
Kaznu izrečenu pročelniku Jedinstvenog upravnog tijela izvršava općinski načelnik.
e) Udaljenje iz službe
Članak 101.
Zaposlenik se rješenjem može udaljiti iz službe ako je protiv njega pokrenut kazneni postupak ili postupak zbog teške
povrede službene dužnosti, a povreda je takve prirode da bi ostanak u službi, dok traje taj postupak, mogao štetiti ugledu
Jedinstvenog upravnog odjela u kojem je zaposlen.
Smatra se da je udaljen iz službe zaposlenik protiv kojeg je pokrenut istražni postupak i određen pritvor, o čemu se
donosi rješenje.
Rješenje o udaljenju zaposlenika iz službe donosi pročelnik, a za pročelnika općinski načelnik.
Članak 102.
Protiv rješenja o udaljenu iz službe zaposlenik može uložiti žalbu službeničkom sudu u roku od petnaest dana od primitka
rješenja.
Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.
Službenički sud dužan je odlučiti o žalbi najkasnije u roku od petnaest dana od dana dostave žalbe.
Odluka službeničkog suda o žalbi je izvršna.
Udaljenje iz službe traje do okončanja kaznenog postupka ili postupka zbog teške povrede službene dužnosti, odnosno do
isteka pritvora.
Članak 103.
Za vrijeme udaljenja iz službe zaposleniku pripada naknada plaće u iznosu od 60 %, a ako uzdržava obitelj 80%
plaće isplaćene u mjesecu koji je prethodio udaljenju iz službe.
Zaposleniku koji je u pritvoru, a uzdržava obitelj, pripada naknada plaće u visini 60 % plaće isplaćene u mjesecu koji
je prethodio pritvaranju službenika.
Puna plaća pripada zaposleniku od dana vraćanja u službu.
Članak 104.
Zaposleniku se vraća obustavljeni dio plaće od prvog dana udaljenja u sljedećim slučajevima:
- ako službenički sud uvaži njegovu žalbu protiv rješenja o udaljenju iz službe;
- ako je pravomoćnom presudom u kaznenom, odnosno pravomoćnom odlukom u postupku zbog teške povrede
službene dužnosti oslobođen od odgovornosti i
- ako je pravomoćnom odlukom obustavljen kazneni odnosno postupak zbog teške povrede radne dužnosti.
Članak 105.
Zaposleniku koji izdržava kaznu zatvora do šest mjeseci, za vrijeme izdržavanja kazne zatvora, prava iz radnog
odnosa miruju.
O mirovanju prava iz stavka 1. ovog članka donosi se rješenje najkasnije u roku od 15 dana od nastupanja okolnosti
koje predstavljaju razlog za mirovanje prava.
Rješenje iz stavka 2. ovoga članka donosi pročelnik ili službena osoba kojoj je rješavanje o tome utvrđeno opisom
poslova radnog mjesta, sukladno pravilniku o unutarnjem redu.
XXI. ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Članak 106.
Službenik ili namještenik dužan je nadoknaditi štetu koju u službi ili u vezi sa službom namjerno ili iz krajnje nepažnje
nanese Općini Đulovac.
Štetom iz stavka 1. ovog članka smatra se i šteta koju je Općina Đulovac imala naknađujući fizičkim i
pravnim osobama štetu koju su pretrpjeli namjerom ili krajnjom nepažnjom službenika.
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Nastanak štete, njezinu visinu i okolnosti pod kojima je nastala utvrđuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
odnosno osoba koju on za to ovlasti, rješenjem.
Nastanak štete koju prouzroči pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, njenu visinu i okolnosti pod kojima je nastala
utvrđuje općinski načelnik ili osoba koju on za to ovlasti, rješenjem.
Ako bi utvrđivanje visine štete prouzročilo nerazmjerne troškove, naknada štete može se odrediti u
paušalnom iznosu.
Prema visini štete, a po zamolbi službenika ili namještenika, može se rješenjem dopustiti plaćanje u
obrocima.
Članak 107.
Protiv rješenja iz članka 106. stavak 3. ovog Pravilnika, može se izjaviti žalba općinskom načelniku u roku 15 dana
od dana dostave rješenja, ako Zakonom nije drukčije određeno.
Općinski načelnik dužan je o odlučiti o žalbi u roku od 30 dana od dana primitka žalbe.
Protiv rješenja iz članka 106. stavak 4. ovog Pravilnika žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.
Protiv rješenja općinskog načelnika može se pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim Upravnim sudom u roku
30 dana od dana dostave rješenja.
Članak 108.
Rok za naknadu štete ne može isteći prije dana kojeg se isplaćuje plaća za mjesec u kojem je donijeto rješenje.
Članak 109.
Za naknadu štete na stvari može se po zahtjevu službenika ili namještenika dopustiti uspostava u prijašnje stanje o
njegovom trošku u primjerenom roku.
O tome se zaključuje pisani sporazum.
Ako službenik odnosno namještenik ne dovede stvar u prijašnje stanje o svom trošku u roku koji mu je za to ostavljen,
donijet će se rješenje o naknadi štete sukladno odredbama ovog Pravilnika.
Članak 110.
Ako službenik ili namještenik odbije nadoknaditi štetu, šteta se nadoknađuje po općim propisima obveznog prava.
Članak 111.
Ako je do štete došlo postupanjem po nalogu nadređenog službenika ili pročelnike Jedinstvenog upravnog odjela ,
te ako je službenik ili namještenik pismeno upozorio da će izvršenjem naloga nastati ili bi mogla nastati šteta, službenik ili
namještenik će u cijelosti biti oslobođen odgovornosti za štetu.
XXII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 112.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem radu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2019)
Članak 113.
Službenici i namještenici zatečeni na radu u Jedinstvenom upravnom odjelu na dan stupanja na snagu ovog
Pravilnika, bit će raspoređeni na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom.
Rješenja o rasporedu službenika i namještenika u skladu sa stavkom 1. ovoga članka donijet će se najkasnije u roku
od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.
Članak 114
Prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela koja nisu regulirana ovim
Pravilnikom uređuju se zakonom i na temelju zakona donesenim propisima.
Članak 115.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom Glasniku Općine Đulovac ".
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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4.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 363-05/21-01/2-1
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 9. travanj 2021.godine.
Na temelju članka 65. Statuta Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac broj 2/2021, i članka 7.st.1. Pravilnika
o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018): Općinski načelnik
donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na košnji općinskih groblja
na području Općine Đulovac u 2021. godini –LOKACIJA ZAPAD
Evidencijski broj nabave: E-43/-EVM-JN/2021
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponude broj 5/2021 od 07.04.2021. poduzeća SEKUNDARNE SIROVINE d.o.o. ,
Batinjani 48. , OIB:97677218741 za izvođenjem radova na košnji općinskih groblja na području Općine Đulovac u 2019.
godini –LOKACIJA ZAPAD, Evidencijski broj nabave: E-43/-EVM-JN/2021 u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn.
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :

NAZIV GROBLJA
LOKACIJA I.
1. BATINJANI
2. VUKOVJE
3. DOBRA KUĆA
UKUPNO LOKACIJA I.
LOKACIJA II.
1. GORNJA VRIJESKA
UKUPNO LOKACIJA II.
LOKACIJA III.
1. KORENIČANI I.
3. POTOČANI
UKUPNO LOKACIJA III.
SVEUKUPNO:

površina m²

Članak 2.

cijena/m²

broj košnji
godišnje

ukupno
cijena kn

PDV
25%

UKUPNO
S PDV-om

8000,00
3000,00
2000,00
13000,00

0,28
0,29
0,3

3
3
3
9,00

6720,00
2610,00
1800,00
11130,00

1680,00
652,50
450,00
2782,50

8400,00
3262,50
2250,00
13912,50

3000,00
3000,00

0,3

3
3,00

2700,00
2700,00

675,00
675,00

3375,00
3375,00

6300,00
5000,00
11300,00
27300,00

0,3
0,3

3
3
6,00
18,00

5670,00
4500,00
10170,00
24000,00
6000,00
30000,00

1417,50
1125,00
2542,50
6000,00

7087,50
5625,00
12712,50
30000,00

0
PDV 25%
UKUPNO:

Planirani broj košnji prema ponudbenom troškovniku koji je sastavni dio ovog Ugovora iznosi najmanje 3 puta godišnje.
U slučaju potrebe za većim brojem košnji sa odabranim Izvoditeljem sklopit će se Dodatak osnovnog ugovora
sukladno članku 8. točka 3. stavak 1. alineja 3. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018).
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Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz članka 1.
ove Odluke regulirati će Ugovorom te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove
Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene radove.
Članak4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2021.- program 1003-ODRŽAVANJE
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Akt.K100302-Održavanje čistoće javnih površina , pozicija: pozicija 54-UREĐENJE
GROBLJA I OKOLIŠA, konto:-32329- ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
Obrazloženje:
Člankom 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.10/2018) određeno je da se:
Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna (bez uključenog PDV-a) provodi se
izdavanjem narudžbenice i/ili zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom temeljem jedne ponude koja je
prethodno zatražena elektroničkim putem, telefaksom ili telefonski.
Narudžbenica obvezno sadrži podatke o: odjelu koji izdaje narudžbenicu, osobi koja pokreće nabavu, vrsti
roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena,
roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja, gospodarskom subjektu – (dobavljaču). Narudžbenicu potpisuje odgovorna
osoba naručitelja.
Za nabavu usluga iz točke 1. i 2. ovog članka obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju intelektualne i
osobne usluge, kao i kod stjecanja nefinancijske imovine.
Ugovor potpisuje općinski načelnik.
Evidenciju o izdanim narudžbenicama iz ovog članka vodi nadležna službena osoba za javnu nabavu/financije unutar
Jedinstvenog upravnog odjela.
Sukladno navedenom , od gospodarskog subjekta poduzeća SEKUNDARNE SIROVINE d.o.o. , Batinjani 48. ,
OIB:97677218741 zatražena je ponuda , upućen Zahtjev za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenjem
radova na košnji općinskih groblja na području Općine Đulovac u 2019. godini –LOKACIJA ZAPAD, Evidencijski broj nabave:
E-43/-EVM-JN/2020, Klasa:363-05/21-01/3, urbroj:2111/05-03-21-03 od 02.04.2021.
Subjekt je dana 07.04.2021. dostavio ponudu za izvođenjem radova na košnji općinskih groblja na području Općine Đulovac
u 2020. godini –LOKACIJA ZAPAD, u iznosu od 24.000,00 kn bez uključenog PDV-a, što je sukladno članku 7. st.1. Pravilnika
o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018), te je riješeno kao
u članku 1. ove Odluke.
Sa gospodarskim subjektom iz članka 1. ove Odluke Naručitelj će sklopiti ugovor o izvođenju radova , te će danom stupanja
na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene radove.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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5.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 363-05/21-01/3
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 9. travanj 2021.godine.
Na temelju članka 65. Statuta Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac broj 2/2021, i članka 7.st.1. Pravilnika
o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018): Općinski načelnik
donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na košnji općinskih groblja
na području Općine Đulovac u 2021. godini –LOKACIJA ISTOK
Evidencijski broj nabave: E-43/-EVM-JN/2021
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 2/2021 od 07.04.2021. prijevozničkog obrta „NIKOLIĆ-TOURS“ vl. Rade
Nikolić, iz Đulovca, Đurina 50 , OIB: 56544434681 kojeg zastupa vlasnik Rade Nikolić za izvođenjem radova na košnji
općinskih groblja na području Općine Đulovac u 2020. godini –LOKACIJA ISTOK, Evidencijski broj nabave: E-43/-EVMJN/2021 u ukupnom iznosu od 82.500 kn.
Članak 2.
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :
NAZIV GROBLJA

LOKACIJA I
1. DONJA VRIJESKA I
2. DONJA VRIJESKA II
3. BOROVA KOSA
UKUPNO LOKACIJA I.
LOKACIJA II.
1.MASLENJAČA
2. VELIKI BASTAJI
3. MILETINAC
UKUPNO LOKACIJA II.
LOKACIJA IV.
2. KORENIČANI II.
UKUPNO LOKACIJA III.
LOKACIJA IV.
1.KATINAC
UKUPNO LOKACIJA IV.
LOKACIJA V.
1. KRIVAJA I.
2. KRIVAJA II.
3. KRIVAJA III.
UKUPNO LOKACIJA V.
LOKACIJA VI.
1. VELIKA BABINA GORA
2.MALA BABINA GORA
UKUPNO LOKACIJA VI.
LOKACIJA VII.
1. GORNJE CJEPIDLAKE
2. DONJE CJEPIDLAKE
3. REMOVAC
UKUPNO LOKACIJA VII.

površina m²

cijena/m²

broj košnji
godišnje

ukupno
cijena kn

PDV
25%

UKUPNO
S PDV-om

4000,00
6500,00
2000,00
12500,00

0,28
0,28
0,30

3
3
3
9,00

3360,00
5460,00
1800,00
10620,00

840,00
1365,00
450,00
2655,00

4200,00
6825,00
2250,00
13275,00

3800,00
13000,00
8500,00
25300,00

0,28
0,28
0,28

3
3
3
9,00

3192,00
10920,00
7140,00
21252,00

798,00
2730,00
1785,00
5313,00

3990,00
13650,00
8925,00
26565,00

5400,00
5400,00

0,28

3
3,00

4536,00
4536,00

1134,00
1134,00

5670,00
5670,00

6000,00
6000,00

0,28

3
3,00

5040,00
5040,00

1260,00
1260,00

6300,00
6300,00

6500,00
900,00
700,00
8100,00

0,30
0,30
0,32

3
3
3
9,00

5850,00
810,00
672,00
7332,00

1462,50
202,50
168,00
1833,00

7312,50
1012,50
840,00
9165,00

7500,00
3000,00
10500,00

0,28
0,28

3
3
6,00

6300,00
2520,00
8820,00

1575,00
630,00
2205,00

7875,00
3150,00
11025,00

1500,00
6000,00
2500,00
10000,00

0,28
0,28
0,28

3
3
3
9,00

1260,00
5040,00
2100,00
8400,00

315,00
1260,00
525,00
2100,00

1575,00
6300,00
2625,00
10500,00
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SVEUKUPNO:

77800,00

0
PDV 25%
UKUPNO:

48,00

66000,00
16500,00
82500,00

16500,00

82500,00

Planirani broj košnji prema ponudbenom troškovniku koji je sastavni dio ovog Ugovora iznosi najmanje 3 puta godišnje.
U slučaju potrebe za većim brojem košnji sa odabranim Izvoditeljem sklopit će se Dodatak osnovnog ugovora sukladno
članku 8. točka 3. stavak 1. alineja 3. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik
Općine Đulovac br.10/2018).
Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz članka 1.
ove Odluke regulirati će Ugovorom te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove
Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene radove.
Članak4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2021.- program 1003-ODRŽAVANJE
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Akt.K100302-Održavanje čistoće javnih površina , pozicija: pozicija 54-UREĐENJE
GROBLJA I OKOLIŠA, konto:-32329- ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
Obrazloženje:

Člankom 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018)
određeno je da se:
Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna (bez uključenog PDV-a) provodi se izdavanjem
narudžbenice i/ili zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom temeljem jedne ponude koja je prethodno zatražena
elektroničkim putem, telefaksom ili telefonski.
Narudžbenica obvezno sadrži podatke o: odjelu koji izdaje narudžbenicu, osobi koja pokreće nabavu, vrsti roba/radova/usluga koje se
nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i roku
plaćanja, gospodarskom subjektu – (dobavljaču). Narudžbenicu potpisuje odgovorna osoba naručitelja.
Za nabavu usluga iz točke 1. i 2. ovog članka obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju intelektualne i osobne usluge,
kao i kod stjecanja nefinancijske imovine.
Ugovor potpisuje općinski načelnik.
Evidenciju o izdanim narudžbenicama iz ovog članka vodi nadležna službena osoba za javnu nabavu/financije unutar Jedinstvenog
upravnog odjela.
Sukladno navedenom , od gospodarskog subjekta prijevozničkog obrta „NIKOLIĆ-TOURS“ vl. Rade Nikolić, iz Đulovca, Đurina 50 , OIB:
56544434681 kojeg zastupa vlasnik Rade Nikolić zatražena je ponuda , upućen Zahtjev za dostavu ponuda u postupku jednostavne
nabave za izvođenjem radova na košnji općinskih groblja na području Općine Đulovac u 2021. godini –LOKACIJA ISTOK, Evidencijski
broj nabave: E-43/-EVM-JN/2021, Klasa: 363-05/21-01/2, urbroj:2111/05-03-21-03 od 02.04.2021.
Subjekt je dana 28.04.2020. dostavio ponudu br. 3/2020 za izvođenjem radova na košnji općinskih groblja na području Općine Đulovac
u 2020. godini –LOKACIJA ISTOK, u iznosu od 66.000,00 kn bez uključenog PDV-a, što je sukladno članku 7. st.1. Pravilnika o provedbi
postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018), te je riješeno kao u članku 1. ove Odluke.
Sa gospodarskim subjektom iz članka 1. ove Odluke Naručitelj će sklopiti ugovor o izvođenju radova , te će danom stupanja na snagu
ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene radove.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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6.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 361-02/21-01/4
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 12. travnja 2021.
Temeljem članka 302. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 – u daljnjem tekstu: ZJN 2016)i članka 65.
Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2021), općinski načelnik Općine Đulovac donio je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju društvenog doma u Velikoj Babinoj Gori.
Članak 1.
U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za radove na izgradnji društvenog doma u Velikoj Babinoj Gori,
evidencijski broj nabave: 23-EMV, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, broj: 2021/S
0F2-0010212 od 12.03.2021., naručitelj, Općina Đulovac, sukladno kriteriju odabira ponuda, donosi odluku o odabiru
ekonomski najpovoljnije ponude sljedećeg ponuditelja:
• POLJOPRIVREDNA ZADRUGA SKOČAJ, Ulica bana Josipa Jelačića 6, 43532 Đulovac, OIB: 88945219889, broj
ponude : PZS 01-VBG od 31.03.2021, u iznosu od 922.226,30 kn bez PDV-a odnosno u ukupnom iznosu od
1.152.782,88 kn sa PDV- om
Članak 2.
Podaci o provedenom otvorenom postupku javne nabave male vrijednost:
1. Javni naručitelj: Općina Đulovac, Đurina 132, 43 532 Đulovac, OIB: 83208781681
2. Predmet nabave: izgradnja društvenog doma u Velikoj Babinoj Gori, evidencijski broj nabave: 23- EMV
3. Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 1.161.351,70 kn bez PDV-a.
4. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi:
Ponuditelj POLJOPRIVREDNA ZADRUGA SKOČAJ, Ulica bana Josipa Jelačića 6, 43532 Đulovac, OIB:
88945219889 u iznosu od 922.226,30 kn bez PDV-a.
Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:
Ponuda ponuditelja POLJOPRIVREDNA ZADRUGA SKOČAJ, Ulica bana Josipa Jelačića 6, 43532 Đulovac, OIB:
88945219889 valjana je ponuda, te je prema kriteriju odabira ocjenjena sa 100 bodova i kao takova odabrana je
kao ekonomski najpovoljnija ponuda.
5. Razlozi isključenja ponuditelja: Nema isključenih ponuditelja.
6. Razlozi za odbijanje ponude: Nema odbijenih ponuditelja.
7. Rok mirovanja:
Sukladno članku 306. ZJN 2016 naručitelj će primijeniti rok mirovanja koji iznosi 15 (petnaest) dana od dana
dostave odluke o odabiru. Početak roka mirovanja računa se od prvog slijedećeg dana nakon dana dostave
odluke o odabiru. Državni blagdani, subote i nedjelje ne utječu na početak i tijek roka mirovanja. Ako posljednji
dan roka mirovanja pada na državni blagdan, subotu ili nedjelju, rok ističe prvog sljedećeg radnog dana.
8. Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke može se, sukladno članku 406., st. 1., točka 5. ZJN 2016, izjaviti žalba u roku 10 (deset) dana
od dana primitka ove Odluke o odabiru u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.
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Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška 43/IV, 10000 Zagreb.
U roku za podnošenje žalbe, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način, tj.
putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije, putem međusobno
povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.
Žalitelj je obvezan, sukladno čl. 430. ZJN 2016, platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od
25.000,00 kn.
Članak 3.
Skladno članku 301. stavak 5. točka 2. ZJN 2016., ova Odluka s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
će se objaviti javnom objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, pri čemu se Odluka smatra dostavljenom,
istekom dana javne objave.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Općine Đulovac.
O b r a z l o ž e n j e:
U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti temeljem članka 186., a u svezi s člancima 14. i 86. stavka 1.
Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).za radove na izgradnja društvenog doma u Velikoj Babinoj Gori , evidencijski broj
nabave: 23-EMV, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, broj: 2021/S 0F2-0010212
od 12.03.2021., naručitelj, Općina Đulovac, pravovremeno je zaprimio2 (dvije) ponude.
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu naručitelja, na sjednici otvorenoj za javnost, otvorilo je pristigleponude dana
02.04.2021. u 11,00 sati i zapisnički konstatiralo da je su pristigle slijedeće ponude:
1. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA SKOČAJ, Ulica bana Josipa Jelačića 6, 43532 Đulovac, OIB: 88945219889,
ponuda: PZS 01-VBG od 31.03.2021.
2. FILIGRAN d.o.o., kralja Tomislava 22, 43532 Đulovac, OIB: 3828139047, ponuda: 23-EMV-Filigran od31.03.2021.
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu naručitelja započelo je pregled, ocjenu i usporedbu ponude dana 07.04.2021.
i isto dovršilo 09.04.2021.
Pregledom i ocjenom ponude utvrđeno je da je ponuditelj POLJOPRIVREDNA ZADRUGA SKOČAJ, Ulica bana Josipa
Jelačića 6, 43532 Đulovac, OIB: 88945219889 dostavio prihvatljivu ponudu koja u potpunosti zadovoljava uvjete iz
dokumentacije o nabavi i koja je prema kriteriju za odabir ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija.
Istom je prema kriteriju odabira dodijeljeno 100 bodova i ponuda je ocjenjena kao ekonomski najpovoljnijaponuda, te je
riješeno kao u izreci ove Odluke.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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7.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 940-01/20-01/2
Urbroj: 2111/05-03-20-03
Đulovac, 16. travanj 2020. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15,123/17 , 98/19 i 144/20), članka
50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/XII ,2/2018 i 6/2019-Statutarene Odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), i članka 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac,
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018) Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude MOBES KVALITETA j.d.o.o. za izradu godišnjeg plana upravljanja imovinom za 2020. i
izvješća o provedbi godišnjeg plana upravljanja imovinom za 2020. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se ponuda broj: BH-1604-2020-001 od 16.04.20120. poduzeća MOBES KVALITETA
j.d.o.o. iz Iloka , Jozefa Maliaka 28, OIB:12574068591. za pružanjem usluge izrade godišnjeg plana upravljanja imovinom
za 2021. i izvješća o provedbi godišnjeg plana upravljanja imovinom za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 8.750,00 kn.
U cijenu je uključen PDV.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva nabavu :
r.br.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

Količina

Cijena (bez
PDV-a)

Iznos

1

Godišnji plan upravljanja imovinom za 2021 godinu

kom

1

3500,00

3500,00

2

Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja
imovinom za 2019. godinu

kom

1

3500,00

3500,00

SVEUKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

7.000,00 kn
1.750,00 kn
8.750,00 kn

Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke , naručitelj će dostaviti
narudžbenicu za ugovorene usluge.
Članak4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2020.-Program: 1002. Javna uprava
i administracija, Aktivnost:A100201- pripremanje akata iz djelokruga JUO Pozicija:190-savjetovanje s
javnošću,konto:32379-Ostale intelektualne usluge.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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8.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 404-03/21-04/1
Urbroj: 21. travanj 2021.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 , 123/17 i 98/19), članka 65.
Statuta Općine Đulovac Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2021) i članka 6. Pravilnika o
provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018) Općinski načelnik
donosi slijedeću
ODLUKU
o početku postupka javne nabave jednostavne vrijednosti za pružanjem usluge pružanje usluge izrade
projektne dokumentacije na nivou glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za zahvat u prostoru:
„SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR S MINI HIDROCENTRALOM, AKUMULACIJSKIM JEZEROM I NAPOJNIM
CJEVOVODOM“. -Ev.br.16-EVM/JN-2021
NAZIV PREDMETA NABAVE:

Članak 1.
Naručitelj: Općina Đulovac, Đurina 132, 42 532 Đulovac; MB:02554666, OIB: 83207178681, objavljuje početak postupka
javne nabave jednostavne vrijednosti za pružanjem usluge izrade projektne dokumentacije na nivou glavnog projekta za
ishođenje građevinske dozvole za zahvat u prostoru: „SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR S MINI
HIDROCENTRALOM, AKUMULACIJSKIM JEZEROM I NAPOJNIM CJEVOVODOM“. -Ev.br.16-EVM/JN-2021.
Sukladno članku 12. stavku 1. točka 1. a. i b. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost
nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za
radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj
nabavi.
Članak 2.
REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE:16.
Evidencijski broj nabave: E-16-EVM/2021-JN
CPV: 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Članak 3.
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne iznosi 200.000,00 kn bez uključenog poreza na dodanu vrijednost
(PDV).
IZVOR FINANCIRANJA:
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u proračunu općine Đulovac za 2021. godinu .-program
Program:1004: IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost:K100402: Projektna dokumentacija, konto :42641- Ostala
nematerijalna proizvedena imovina
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PODACI O OSOBAMA KOJE PROVODE POSTUPAK:
Članak 5.
Postupak javne nabave bagatelne vrijednosti provode ovlašteni predstavnici Općine Đulovac- javnog naručitelja u
postupcima javne nabave jednostavne vrijednosti za 2021. g.
1. Antun Kolić, samostalni upravni referent u JUO Općine Đulovac,
2. Josip Kastmiler, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
3. Branislav Bijelić, komunalni redar.
PODACI O PONUDITELJIMA KOJIMA ĆE SE UPUTITI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE:
Članak 6.
Sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac , („Službeni glasnik Općine
Đulovac br.10/2018) nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 50.000,00 kn do 200.000,00
kn za robu i usluge te 500.000,00 kn za radove, naručitelj provodi slanjem Poziva na dostavu ponuda na adresu najmanje
tri (3) gospodarska subjekta po vlastitom izboru, i/ili objavljivanjem Poziva za dostavom ponuda na internetskim
stranicama Općine koji u tom slučaju mora biti dostupan najmanje trideset (30) dana od dana objave te je sukladno
navedenoj upućen poziv slijedećim ponuditeljima:
1. MARWERK j.d.o.o. brće Damira i Davora Kevo14, Slavonski Brod, e-mail: marko@marwerk.com
2. METIDA d.o.o. Trg kralja Petra Krešimira IV br.9 , e-mail: metida2014@gmail.com
3. SAN CONSULTING j.d.o.o.za Ive Vojnovića 5, Daruvar ,E-mail: sanconsulting.da@gmail.com
Poziv na dostavu ponuda neće biti objavljen na internetskim stranicama Općine.
OSTALI PODACI.
Članak 7.
Rok za donošenje Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijesti o poništenju postupka jednostavne nabave
iznosi 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda .
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave objavljuje se na oglasnoj
ploči i na internetskim stranicama naručitelja .
Načelnik Općine Đulovac donosi Odluku za odabir najpovoljnije ponude sa kojim će se sklopiti pisani ugovor o nabavi,
zajedno sa svim pristiglim ponudama.
Naručitelj objavom Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude, stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine kao naručitelja i najpovoljnijeg ponuditelja regulirati
će se Ugovorom.
Protiv odluke Općinskog načelnik Općine Đulovac, žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“, i mrežnoj stranici
Općine Đulovac: www.djulovac.hr.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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9.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 404-03/21-04/5
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac 28. travnja 2021. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 i 123/19), članka 65. Statuta
Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 2/2021), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne
nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne
nabave za pružanjem usluge izrade projektne dokumentacije za pružanjem usluge izrade projektne dokumentacije na
nivou glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za zahvat u prostoru: „SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR
S MINI HIDROCENTRALOM, AKUMULACIJSKIM JEZEROM I NAPOJNIM CJEVOVODOM“ Evidencijski broj nabave: E16-EMV/2021-JN , klasa: 404-03/21-04/4, urbroj:2111-05-03-21-03 od 28.04.2021. , Općinski načelnik Općine Đulovac
donosi slijedeću
ODLUKU
objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluge izrade projektne dokumentacije na
nivou glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za zahvat u prostoru: „SPORTSKO-REKREACIJSKI
CENTAR S MINI HIDROCENTRALOM, AKUMULACIJSKIM JEZEROM I NAPOJNIM CJEVOVODOM“
PODACI O NARUČITELJU:

Članak 1.
Naručitelj, Općina Đulovac, Đurina 132, Đulovac, MB:02554666, OIB: 83207178681, zastupana po Općinskom načelnik
Dragi Hodaku , prema provedenom Pozivu za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za pružanjem usluge
izrade projektne dokumentacije na nivou glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za zahvat u prostoru:
„SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR S MINI HIDROCENTRALOM, AKUMULACIJSKIM JEZEROM I NAPOJNIM
CJEVOVODOM“ Evidencijski broj nabave: E-16-EMV/2021-JN , klasa: 404-03/21-04/2, urbroj:2111-05-03-21-03 od
21.04.2021., kao najpovoljnijeg ponuditelja odabire:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU
Naziv
Sjedište
Cijena ponude [u kn bez PDV-a]

OPIS
MARWERK j.d.o.o. braće OIB:51482355558
braće Damira i Davora Kevo14, 35 000 Slavonski Brod
195.000,00 kn

PREDMET NABAVE:
Temeljni podaci o provedenom postupku nabave:
NAZIV
NARUČITELJ
i. Naziv
ii. Sjedište
iii. Matični broj
iv. OIB:
4. PODACI O NABAVI
i. Broj nadmetanja
3.

Članak 2.
OPIS

Općina Đulovac
Općina Đulovac
Đulovac, Đurina 132
02554666
83207178681
E-16-EVM-JN/2021
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ii. Javno oglašavanje

 datum
iii. Način nabave
iv. Zakonska osnova
v. Predmet nabave

vi. Procijenjena vrijednost nabave
bez PDV-a
v. Popis ponuditelja kojima je
dostavljen javni poziv:

vi. Broj zaprimljenih ponuda i
naziv ponuditelja
vii. Odabrani ponuditelj
viii. Razlog odabira
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Pozivu za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za pružanjem usluge
izrade projektne dokumentacije na nivou glavnog projekta za ishođenje građevinske
dozvole za zahvat u prostoru: „SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR S MINI
HIDROCENTRALOM,
AKUMULACIJSKIM
JEZEROM
I
NAPOJNIM
CJEVOVODOM“ Evidencijski broj nabave: E-16-EMV/2021-JN , klasa: 404-03/2104/2, urbroj:2111-05-03-21-03 od 21.04.2021.
Pozivi za dostavu ponuda sa dokumentacijom poslani su gospodarskim subjektima
elektronskom poštom dana 21.04.2021.
Postupak jednostavne nabave
Čl.12. stavku 1. točka 1. a. i b. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i čl. 8. Pravilnika
o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br.
10/2018)
Pozivu za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za pružanjem usluge
izrade glavnog projekta i projektno tehničke dokumentacije za ishođenje
građevinske dozvole za proširenje prometne infrastrukture za Poduzetničku zonu
broj nabave: E-45-EMV/2021-JN , klasa: 404-03/21-03/2, urbroj:2111-05-03-21-03
od 24.03.2021..
CPV: 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
200.000,00 kn
1. MARWERK j.d.o.o. braće Damira i Davora Kevo14, Slavonski Brod, e-mail:
marko@marwerk.com
2. METIDA d.o.o. Trg kralja Petra Krešimira IV br.9 , e-mail:
metida2014@gmail.com
3. SAN CONSULTING j.d.o.o.za Ive Vojnovića 5, Daruvar ,E-mail:
sanconsulting.da@gmail.com
1 (jedna)
1. MARWERK j.d.o.o. braće Damira i Davora Kevo14, Slavonski Brod
MARWERK j. d.o.o. braće Damira i Davora Kevo14, Slavonski Brod
uz ispunjavan je osnovnih uvjete iz Poziva ponudio i ekonomski najpovoljniju ponudu

NAZIV PONUDITELJA ČIJA JE PONUDA ODABRANA ZA SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU

Članak 3.

OPIS

Naziv

MARWERK j. d.o.o. braće OIB:51482355558

Sjedište

braće Damira i Davora Kevo14, 35 000 Slavonski Brod

Cijena ponude [u kn bez PDV-a]
Porez na dodanu vrijednost [u kn]

195.000,00
48.750,00

Cijena ponude [u kn sa PDV-om]

243.750,00

RAZLOZI ODABIRA, OBILJEŽJA I PREDNOSTI ODABRANE PONUDE:
Članak 4.
Nakon pregleda i ocjene ponude, ovlašteni predstavnici Naručitelja utvrdili su da je ponuda MARWERK j. d.o.o. braće
Damira i Davora Kevo14, Slavonski Brod, OIB:51482355558 jedina pristigla ponuda koja je prema kriteriju odabira ponude
(prihvatljiva, prikladna, pravilna ponuda sposobnog ponuditelja, s istom vrstom, svojstvima i kvalitetom predmeta nabave
u skladu s Pozivom za dostavu ponuda, a koja je određena prema najnižoj cijeni.
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RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA:
Članak 5.
Naručitelj će na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti ponudu ponuditelja, iz razloga taksativno navedenim u
članku 251. tč,. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), odnosno čl. čl. 10. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne
nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018) te suprotno zahtjevima ovog Poziva za dostavu
ponuda.
RAZLOZI ODBIJANJA PONUDA:
- nije bilo

Članak 6.

REGULIRANJE MEĐUSOBNIH OBVEZA:

Članak 7.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine kao naručitelja i ponuditelja iz članka 1. ove
Odluke regulirati će se Ugovorom o pružanju usluga.
IZVORI FINANCIRANJA:

Članak 8.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u proračunu općine Đulovac za 2021. godinu .-program
Program:1004: IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost:K100402: Projektna dokumentacija, konto :42641- Ostala
nematerijalna proizvedena imovina.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Članak 9.
Protiv ove obavijesti nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog Upravnog suda.
ZAVRŠNE ODREDBE:

Članak 10.
Ova Odluka o odabiru s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda dostaviti će se svakom ponuditelju odnosno
svakom sudioniku javnog natječaja na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom,
elektronička isprava i sl.)
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”, Oglasnoj ploči
Općina Đulovac i web stranici Općine Đulovac: www.djulovac.hr.
Objavom Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude, stječu uvjeti za sklapanje ugovora o nabavi.

Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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10.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 311-01/21-0/1
URBROJ: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 21. travanj 2021.
Na temelju članka 65. Statuta Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2021), članka 5. točka 2.1.3. i
članka 7. i 8. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac
br. 2/2021 i I. izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu, Klasa: 31101/21-01/1, urbroj:2111/05-0121-01 od 14.04.2021. točke II. Javnog poziva za podnošenjem zahtjeva za dodjelu
subvencija u poljoprivredi i poduzetništvu na području Općine Đulovac za 2020. godinu, klasa: 311-01/21-01/2,
urbroj:2111/-05-03-21-03 od 15. travnja 2021. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javni-pozivza-podnosenjem-zahtjeva-za-dodjelu-subvencija-u-poljoprivredi-i-poduzetnistvu-na-podrucju-opcine-dulovac/ Općinski
načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o pravu na nenaplatno korištenje angažiranje snage električne energije u Poslovnoj zoni Maslenjača
-BIOEL d.o.o.Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, poduzeću BIOEL d.o.o. iz Velike Maslenjače 46 , OIB: 07396240233, odobrava o se
besplatno korištenje angažirane električne energije ovisno o potrebama, a maksimalno do 50 kW. sukladno mjeri 2.2.3.
Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/2021 i
I. izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu, Klasa: 311-01/21-01/1,
urbroj:2111/05-0121-01 od 14.04.2021.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku Općine Đulovac»
Obrazloženje:
Poduzeće BIOEL d.o.o. iz Velike Maslenjače 46 , OIB: 07396240233, 43 532 Đulovac, podnio je zahtjev za dodjelu potpora
prema mjeri 2.1.3. Poticanje osnivanja novih poduzeća/obrta“
Sukladno članka 5. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 2/2021 i I. izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu, Klasa:
311-01/21-01/1, urbroj:2111/05-0121-01 od 14.04.2021. mjeri 2.2.3. pravo na nenaplatno korištenje angažiranje snage
električne energije određeno je da se poduzetnicima koji grade objekte za proizvodno-gospodarsku namjenu u
Poduzetničkoj zoni Maslenjača osigurava se besplatno korištenje angažirane električne energije ovisno o potrebama, a
maksimalno do 200 kW.
Poduzeće BIOEL d.o.o. iz Velike Maslenjače 46 ima sjedište u Poslovnoj zoni Maslenjača i sagradila je bioplinsko
postrojenje koje se nalazi u neposrednoj blizini trafostanice čime je ispunio sve uvjete iz članka 5 Programa poticanja
razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/2021 i I. izmjena i dopuna
Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu, Klasa: 311-01/21-01/1, urbroj:2111/05-012101 od 14.04.2021. mjere 2.1.3. „Poticanje osnivanja novih poduzeća/obrta“ te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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11.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 943-01/21-02/4
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 16. travanj 2021. 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. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 50/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 65. st. 4. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.2/2021), članka 21. stavak 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: 943-01/21-02/3, Urbroj: 2111/05-05-21-05 od 16. travnja 2021. godine,
Općinski načelnik Općine Đulovac donosi:
ODLUKU
o izboru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac
ponuditelj –Anton Jozić
Članak 1.
Prema provedenom Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac prikupljanjem pisanih ponuda
klasa: 943-01/21-02/2, ur.broj:2111/05-03-21-03 od 07.04.2021. objavljenog na oglasnoj ploči Općine Đulovac, te na
općinskoj web stranici http://www.imovina.hr/Home/NatjecajDetalji/eb4f7608-0df5-4b3b-85d5-31f96d3bf088 prema
predmetu natječaja: prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac prikupljanjem pisanih ponuda donosi se Odluka o
izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovaci to:

k.č.br.

r.br.

zemljišne knjige

z.k. uložak
85/1
85/3

1.

86/1

87/1

Tržišna
vrijednost
nekretnina
ukupno

1196

oznaka zemljišta
Oranica kod kuće

površina m²
3741

Oranica kod kuće

978

voćnjak kod kuće

1208

Kuća i dvorište

536

UKUPNO:

6463

poljoprivredno
zemljište
poljoprivredno
zemljište
poljoprivredno
zemljište
građevinsko
zemljište
građevinsko
zemljište

Tržišna
vrijednost
suvlasničkog
udjela (1/5d)

6.200,00

1.200,00

1.600,00

300,00

1.200,00

200,00

12.200,00

2.400,00

13.600,00

2.700,00

34.800,00

6.800,00

- za nekretninu pod rednim pod rednim brojem 1. označene kao : z .k. ul. br.1196 k.o Veliki Bastaji označenih kao k.č.br.85/1,oranica kod kuće, površine 1040 čhv ili 3741 m2, k.č.br.85/3,oranica kod kuće, površine 272 čhv ili 978 m2,
k.č.br.86/1,voćnjak kod kuće, površine 336 čhv ili 1208 m2, i k.č.br.87/1,kuća i dvorište, površine 149 čhv ili 536 m2.,
početne cijene 6.800,00 kn jedinom i najpovoljnijem ponuditelju/ici: Anton Jozić iz Velikih Bastaja 113, OIB:
09664220753.
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Članak 2.
Za predmetnu nekretninu utvrđuje se cijena kako slijedi:
- za nekretninu pod rednim brojem 1. – označene kao : z .k. ul. br.1196 k.o Veliki Bastaji označenih kao k.č.br.85/1,oranica kod kuće, površine 1040 čhv ili 3741 m2, k.č.br.85/3,oranica kod kuće, površine 272 čhv ili 978 m2,
k.č.br.86/1,voćnjak kod kuće, površine 336 čhv ili 1208 m2, i k.č.br.87/1,kuća i dvorište, površine 149 čhv ili 536 m2.,
početne cijene 6.800,00 kn utvrđuje se cijena u iznosu od 6.800,00 kuna.
Članak 3.
Općinski načelnik će sa kupcem iz članka 1. ove Odluke sklopi ugovor o prodaji nekretnina u iznosu cijena utvrđenih u
članku 2. ove Odluke.
Anton Jozić iz Velikih Bastaja 113, OIB: 09664220753 je uplatio prodavatelju jamčevinu za predmetnu nekretninu u iznosu
od 680,00 kn koja se uračunava u iznos ukupne cijene.
Ostatak ugovorene cijene u iznosu od 6.120,00 kuna kupac se obvezuje uplatiti na žiro račun prodavatelja broj:
HR28 23900011810500002 .
Članak 4.
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.
Načelnik, odnosno Općinsko vijeće za nekretnine veće vrijednosti, sukladno Zakonu i Statutu Općine, može odobriti
plaćanje kupoprodajne cijene u najviše 15 (petnaest) obroka bez plaćanja kamata ukoliko kupac pravovremeno plati svaki
obrok. U slučaju kašnjenja u plaćanju pojedinog obroka kod plaćanja slijedećeg obroka će se zaračunati zakonska zatezna
kamata.
Pravo vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac stječe uknjižbom u zemljišnim knjigama nakon što je u potpunosti podmirio
sve obveze prema Općini utvrđene kupoprodajnim ugovorom.
Na suvlasnički dio 1/5 Općine Đulovac upisan je Zabilježba pod brojem Z-330/2000. Ovr. 56/00 od 20.01.2000 na temelju
rješenja o ovrsi Općinskog suda u Daruvaru od 19. siječnja 2000. br. Ovr. 56/2000 na suvlasničkom djelu Kulić Pave u
1/5 d. zabilježena tražbina s osnova pomoći za uzdržavanje u korist Republike Hrvatske.
Porez na promet nekretnina snosi kupac.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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12.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 311-01/21-01/2
URBROJ: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 22. travanj 2021.
Na temelju članka 65. Statuta Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2021), članka 5. točka 2.1.3. i
članka 7. i 8. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac
br. 2/2021 i I. izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu, Klasa: 31101/21-01/1, urbroj:2111/05-0121-01 od 14.04.2021. točke II. Javnog poziva za podnošenjem zahtjeva za dodjelu
subvencija u poljoprivredi i poduzetništvu na području Općine Đulovac za 2020. godinu, klasa: 311-01/21-01/2,
urbroj:2111/-05-03-21-03 od 15. travnja 2021. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javni-pozivza-podnosenjem-zahtjeva-za-dodjelu-subvencija-u-poljoprivredi-i-poduzetnistvu-na-podrucju-opcine-dulovac/ Općinski
načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o isplati jednokratne novčane pomoći Fb invest j.d.o.o.
kao poticaj za otvaranje novih poduzeća/obrta
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, poduzeću Fb invest j.d.o.o. MB:05381347 , OIB:25368011470 iz Đulovca, Đurina 52, 43
532 Đulovac , odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći u iznosu od 5.000,00 kuna kao poticaj za otvaranje novih
poduzeća/obrta sukladno mjeri 2.1.3. . Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu,
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/2021 i I. izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja poduzetništva i
poljoprivrede za 2021. godinu, Klasa: 311-01/21-01/1, urbroj:2111/05-0121-01 od 14.04.2021.
Sredstva se isplaćuju na žiro račun poduzeća broj: IBAN: HR51 2402006 1101017010 kod ERSTE banke a sve
prema članku 5. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 2/2021 i I. izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu, Klasa:
311-01/21-01/1, urbroj:2111/05-0121-01 od 14.04.2021. mjeri 2.1.3. „Poticanje osnivanja novih poduzeća/obrta“
Članak 2.
Prava i obveze Općine Đulova i podnositelja zahtjeva iz članka 1. ove Odluke regulirat će se zasebnim Ugovorom.
Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora, zadužnicu ovjerenu kod
javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava.
Članak 3.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program 1006.POTICANJE I RAZVOJ PROIZVODNJE, Aktivnost A100603-Poticanje gospodarstva, pozicija:97: Poticanje obrtnika i
malih poduzetnika., račun: 35232- Subvencije obrtnicima. malim i srednjim poduzetnicima.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku Općine Đulovac»
Obrazloženje:
Poduzeće Fb invest j.d.o.o. MB:05381347 , OIB:25368011470 iz Đulovca, Đurina 52, 43 532 Đulovac, podnio je zahtjev
za dodjelu potpora prema mjeri 2.1.3. Poticanje osnivanja novih poduzeća/obrta“
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Sukladno članka 5. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 2/2021 i I. izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu, Klasa:
311-01/21-01/1, urbroj:2111/05-0121-01 od 14.04.2021. mjeri 2.1.3. „Poticanje osnivanja novih poduzeća/obrta“ u cilju
poticanja otvaranja novih obrta predviđena je isplata jednokratnog novčanog poticaja poslodavcu u iznosu od 5.000,00
kn.
Uz zahtjev je podnositelj dostavio:
Izvadak iz sudskog registra
Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne starija od 180
dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih
davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate, klasa:034-04/21-10/552, urbroj:513007-07-02-2021-02 od 02.04.2021..
Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u u 2007.
Ovjereni obrazac prijave na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,
Preslika osobne iskaznice.
Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti”.
čime je ispunio sve uvjete iz članka 5 Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu, („Službeni
glasnik Općine Đulovac br. 2/2021 i I. izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021.
godinu, Klasa: 311-01/21-01/1, urbroj:2111/05-0121-01 od 14.04.2021. mjere 2.1.3. „Poticanje osnivanja novih
poduzeća/obrta“ te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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13.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 361-02/21-01/5-1
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac 30. travanj 2021. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 , 123/17 i 98/19), članka 41.
Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/2021), i članka 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka
jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018): Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova
na izgradnji društvenog doma u Velikoj Babinoj Gori, evidencijski broj nabave: 23-EMV
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 11/21 od 30.04.2021. poduzeća SAN CONSULTING j.d.o.o
Ive
Vojnovića 5, Daruvar OIB: 59212858255 za pružanje pružanjem usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova nad
izvođenjem radova na izgradnji društvenog doma u Velikoj Babinoj Gori, evidencijski broj nabave: 23-EMV, prema ugovoru
s odabranim izvoditeljem , ugovornom troškovniku i projektu u ukupnom iznosu od 19.800,00 kn.
Ponuditelj je oslobođen plaćanja PDV-a sukladno čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u (narodne Novine br. 106/18).
Članak 2.
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :
r.br.
1

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova
na izgradnji društvenog doma u Velikoj Babinoj Gori, evidencijski
broj nabave: 23-EMV

Jed.
mjera
km

Količina
1

Cijena (bez
PDV-a)
19.800,00

SVEUKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
19.800,00
19.800,00 kn
0,00 kn
19.800,00 kn

CPV-71247000-1 – Nadzor nad građevinskim radovima

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz članka 1.
ove Odluke regulirati će se Ugovorom, te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1.
ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene usluge.
Članak4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su iz sredstava proračuna općine Đulovac za 2021. godinu -program
Program:1004: IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost: Akt. K100403 –Kapitalne donacije mjesnoj samoupravi, pozicija; 233izgradnja društvenog doma u Velikoj Babinoj Gori ekonomska klasifikacija: 42124-Zgrade kulturnih institucija (kazališta,
muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
Obrazloženje:
Člankom 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.10/2018) određeno je da se:
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(1) Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna (bez uključenog PDV-a) provodi
se izdavanjem narudžbenice i/ili zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom temeljem jedne ponude
koja je prethodno zatražena elektroničkim putem, telefaksom ili telefonski.
(2) Narudžbenica obvezno sadrži podatke o: odjelu koji izdaje narudžbenicu, osobi koja pokreće nabavu, vrsti
roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih
cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja, gospodarskom subjektu – (dobavljaču). Narudžbenicu
potpisuje odgovorna osoba naručitelja.
(3) Za nabavu usluga iz točke 1. i 2. ovog članka obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju
intelektualne i osobne usluge, kao i kod stjecanja nefinancijske imovine.
(4) Ugovor potpisuje općinski načelnik.
(5) Evidenciju o izdanim narudžbenicama iz ovog članka vodi nadležna službena osoba za javnu nabavu/financije
unutar Jedinstvenog upravnog odjela.
Sukladno navedenom , poduzeću SAN CONSULTING j.d.o.o Ive Vojnovića 5, Daruvar OIB: 59212858255 upućen je
Zahtjev za dostavu ponude za pružanjem usluga stručnog nadzora stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji
društvenog doma u Velikoj Babinoj Gori, evidencijski broj nabave: 23-EMV, prema ugovoru s odabranim izvoditeljem ,
Klasa: 361-08/21-01/6, Urbroj: 2111/05-03-21-03 od 12.03.2021. , procijenjene vrijednosti nabave 19.900,00 kn bez PDVa.
Subjekt je dana 30.04.2021. dostavio ponudu br.11/2021 za pružanjem usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova
na izgradnji društvenog doma u Velikoj Babinoj Gori, evidencijski broj nabave: 23-EMV, u iznosu od 19.800,00 kn bez
uključenog PDV-a, što je sukladno članku 7. st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac,
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018), te je riješeno kao u članku 1. ove Odluke.
Sa gospodarskim subjektom iz članka 1. ove Odluke Naručitelj će sklopiti ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora ,
te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za
ugovorene usluge.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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14.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 361-02/21-01/4-1
URBROJ: 2111/05-3-21-03
Đulovac, 28. travanj 2021.
Na osnovu članka 217. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 65. Statuta Općine Đulovac
(„Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 2/2021) , općinski načelnik općine Đulovac donosi:
ODLUKU
o povratu jamstva za ozbiljnost ponude - FILIGRAN d.o.o.
Članak 1.
Ovom Odlukom nalaže se povrat jamstva za ozbiljnost ponude ponuditelju FILIGRAN d.o.o., OIB: 3828139047
Ulica
kralja Tomislava 22, 43532 Đulovac, koji je sudjelovao u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za radove
na izgradnji društvenog doma u Velikoj Babinoj Gori, evidencijski broj nabave: 23-EMV, objavljenom u Elektroničkom
oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, broj: 2021/S 0F2-0010212 od 12.03.2021. u iznosu:
- od 34.840,00 kn , koji je ponuditelj platio dana 01.04.2021. broj izvatka 67-2
- od 34.840,00 kn , koji je ponuditelj platio dana 02.04.2021. broj izvatka 68-12
što ukupni iznosi 69.680,00 kn, a isplata jamčevine će se izvršiti na žiro račun ponuditelja broj:

HR54 23400009 1110382895 kod PBZ-a.

Članak 2.

Na Odluku Općinskog načelnika nije moguća žalba, ali se može pokrenutu upravni spor.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Obrazloženje:
U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti temeljem članka 186., a u svezi s člancima 14. i 86. stavka 1.
Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).za radove na izgradnja društvenog doma u Velikoj Babinoj Gori , evidencijski broj
nabave: 23-EMV, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, broj: 2021/S 0F2-0010212
od 12.03.2021., naručitelj, Općina Đulovac, pravovremeno je zaprimio 2 (dvije) ponude.
3. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA SKOČAJ, Ulica bana Josipa Jelačića 6, 43532 Đulovac, OIB: 88945219889,
ponuda: PZS 01-VBG od 31.03.2021.
4. FILIGRAN d.o.o., kralja Tomislava 22, 43532 Đulovac, OIB: 3828139047, ponuda: 23-EMV-Filigran od 31.03.2021.
Sukladno članku 34.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude Dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave male
vrijednosti Evidencijski broj nabave :23-EMV , Gospodarski subjekt je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu
od 34.840,00 kn u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije „prvi poziv“ i „bez prigovora“.
U bankarskoj garanciji mora biti navedeno da je korisnik garancije Općina Đulovac, da se garant obvezuje bezuvjetno,
neopozivo i na prvi pismeni poziv korisnika garancije, bez prigovora isplatiti iznos 34.840,00 kn u slučaju:
- odustajanja gospodarskog subjekta od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
- nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016,
- neprihvaćanja ispravka računske pogreške
- odbijanja potpisivanja Ugovora o javnoj nabavi,
- nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
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Ponuditelj je jamstvo u iznosu od 34.840,00 kn platio dana 01.04.2021. broj bankovnog izvatka 67-2 , te greškom još
jednom iznos od 34.840,00 kn platio dana 02.04.2021. – dokaz : broj izvatka 68-12. što ukupno iznosi 69.680,00 kn
uplaćenog jamstva.
Nadalje, sukladno članku 217. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), Javni naručitelj obvezan je vratiti
ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog
sporazuma, odnosno dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, a presliku jamstva obvezan je
pohraniti, te je odlučeno sukladno članku 1. ove Odluke.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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15.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 361-02/21-01/4-2
URBROJ: 2111/05-3-21-03
Đulovac, 28. travanj 2021.
Na osnovu članka 217. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 65. Statuta Općine Đulovac
(„Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 2/2021) , općinski načelnik općine Đulovac donosi:
ODLUKU
o povratu jamstva za ozbiljnost ponude – PZ SKOČAJ
Članak 1.
Ovom Odlukom nalaže se povrat jamstva za ozbiljnost ponude ponuditelju POLJOPRIVREDNA ZADRUGA SKOČAJ,
Ulica bana Josipa Jelačića, 43532 Đulovac, OIB: 88945219889, koji je sudjelovao u otvorenom postupku javne nabave
male vrijednosti za radove na izgradnji društvenog doma u Velikoj Babinoj Gori, evidencijski broj nabave: 23-EMV,
objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, broj: 2021/S 0F2-0010212 od 12.03.2021. u
iznosu:
- od 34.840,00 kn , koji je ponuditelj platio dana 31.03.2021. broj izvatka 66-20
što ukupni iznosi 34.840,00 kn,
a isplata jamčevine će se izvršiti na žiro račun ponuditelja broj: HR0323400091110499534 kod PBZ-a.
Članak 2.
Na Odluku Općinskog načelnika nije moguća žalba, ali se može pokrenutu upravni spor.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Obrazloženje:
U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti temeljem članka 186., a u svezi s člancima 14. i 86. stavka 1.
Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).za radove na izgradnja društvenog doma u Velikoj Babinoj Gori , evidencijski broj
nabave: 23-EMV, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, broj: 2021/S 0F2-0010212
od 12.03.2021., naručitelj, Općina Đulovac, pravovremeno je zaprimio 2 (dvije) ponude.
5. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA SKOČAJ, Ulica bana Josipa Jelačića 6, 43532 Đulovac, OIB: 88945219889,ponuda: PZS
01-VBG od 31.03.2021.
6. FILIGRAN d.o.o., kralja Tomislava 22, 43532 Đulovac, OIB: 3828139047, ponuda: 23-EMV-Filigran od31.03.2021.

Sukladno članku 34.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude Dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave male
vrijednosti Evidencijski broj nabave :23-EMV , Gospodarski subjekt je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu
od 34.840,00 kn u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije „prvi poziv“ i „bez prigovora“.
U bankarskoj garanciji mora biti navedeno da je korisnik garancije Općina Đulovac, da se garant obvezuje bezuvjetno,
neopozivo i na prvi pismeni poziv korisnika garancije, bez prigovora isplatiti iznos 34.840,00 kn u slučaju:
- odustajanja gospodarskog subjekta od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
- nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016,
- neprihvaćanja ispravka računske pogreške
- odbijanja potpisivanja Ugovora o javnoj nabavi,
- nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
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Ponuditelj je jamstvo u iznosu od 34.840,00 kn platio dana 31.03.2021. broj bankovnog izvatka 66-20 ,
Nadalje, sukladno članku 217. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), Javni naručitelj obvezan je vratiti
ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog
sporazuma, odnosno dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, a presliku jamstva obvezan je
pohraniti, te je odlučeno sukladno članku 1. ove Odluke.
Općinski načelnik
Drago Hodak, v.r.
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16.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 400-06/20-02/4
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 21. travanj 2021. godine
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne Novine „ br. 120/16), članka 3. Pravilnika o provedbi
postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 10/2018) i članka 65. Statuta Općine Đulovac
(«Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/2021), Općinski načelnik općine, donosi
3. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE OPĆINE ĐULOVAC ZA 2021. GODINU
Članak 1.
U Planu javne nabave Općine Đulovac za 2021. godinu («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 1/2020) članak 2. mijenja
se i glasi:
Plan javne nabave Općine Đulovac za 2021. godine sadrži:
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Naziv naručitelja: Općina Đulovac

Godina: 2021

Rbr Evidencijski
broj nabave

Predmet nabave

Brojčana
oznaka
predmeta
nabave iz
CPV-a

Procijenjena
vrijednost
nabave (u
kunama)

Vrsta
Posebni Predmet
Sklapa se
Ugovor/okvirni Planirani
postupka
režim podijeljen Ugovor/okvirni sporazum se
početak
(uključujući nabave na grupe
sporazum
financira iz
postupka
jednostavne
fondova EU
nabave)

Planirano
trajanje
ugovora ili
okvirnog
sporazuma

Vrijedi od

1 1-EMV

usluge promidžbe i
informiranja

79341000-6

96.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

DA

Ugovor

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.2021

2 2-EMV

obilježavanje značajnih
datuma -nabava roba

55000000-0

24.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

NE

prema
potrebi

tijekom
godine

04.01.2021

3 3-EMV

motorni benzin i dizel gorivo 09132000-3

32.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.2021

4 4-EMV

Održavanje objekata,
domova , spomen obilježja
u vlasništvu Općine

50700000-2

48.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

NE

prema
potrebi

tijekom
godine

04.01.2021

5 5-EMV

usluge odvoz smeća,
pražnjenje kontejnera i
održavanja čistoće naselja
Đulovac

90511200-4

104.000,00 Postupak
izuzet od
primjene
Zakona

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

tijekom
godine

04.01.2021

6 6-EMV

ugovor o djelu

98390000-3

56.000,00 Postupak
izuzet od
primjene
Zakona

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

tijekom
godine

04.01.2021

7 7-EMV

Usluge odvjetnika i pravnog 79112000-2
savjetovanja

56.000,00 Usluge iz
dodatka
II.B/II (obrana
i sigurnost)

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.2021

8 8-EMV

računalne usluge

36.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.2021

48900000-7

Vrijedi do

Napomena

Dan općine,
dan
oslobađanja
općine i dr.

Ugovor sa
Darkom d.o.o.
za komunalne
djelatnosti u
suvlasništvu
općine

Status
promjene
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9 9-EMV

nabava kontejnera i druge
komunalne opreme

44613700-7

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

prema
potrebi

tijekom
godine

04.01.2021

10 10-EMV

materijal za održavanje
nerazvrstanih cesta
(tucanik 0-60 mm)

14210000-6

120.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.2021

sukladno
Programo
održavanja
objekata i
uređaja
komunalne
infrastrukture
za 2021.
godinu

11 11-EMV

radovi na održavanju
nerazvrstanih cesta

45233141-9

376.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

travanj
2021

1 godina

04.01.2021

sukladno
Programo
održavanja
objekata i
uređaja
komunalne
infrastrukture
za 2021.
godinu

12 12-EMV

radovi na komunalnim
90620000-9
poslovim zimskog
održavanje nerazvrstanih
cesta i drugih nerazvrstanih
javnih prometnih površina
na području općine
Đulovac.

96.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

travanj
2021

1 godina

04.01.2021

sukladno
Programo
održavanja
objekata i
uređaja
komunalne
infrastrukture
za 2021.
godinu

13 13-EMV

geodetsko katastarske
usluge

71355000-1

96.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.2021

14 14-EMV

veterinarske usluge
napuštene životinje

90900000-6

32.000,00 Postupak
izuzet od
primjene
Zakona

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.2021

15 15-EMV

radovi na izgradnji
mrtvačnice u Vukovju

45215000-7

40.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

prosinac
2021

04.01.2021

sukladno
Programo
održavanja
objekata i
uređaja
komunalne
infrastrukture
za 2021.
godinuZakona
o zaštiti
životinja

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“
GODINA 2021. BROJ 5. Đulovac, 31. travanj 2021. godine
57
16 16-EMV

Izrada projektne
dokumentacije na nivou
glavnog projekta za
ishođenje građevinske
dozvole za zahvat u
prostoru: „SPORTSKOREKREACIJSKI CENTAR
S MINI
HIDROCENTRALOM,
AKUMULACIJSKIM
JEZEROM I NAPOJNIM
C...

71242000-6

200.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

travanj
2021

prosinac
2021

21.04.2021

16-EMV

Projektna dokumentacija za 71242000-6
izgradnju SRC Đulovac
(glavni, izvedbeni projekt sa
troškovnikom)

320.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

veljača
2021

prosinac
2021

04.01.2021 21.04.2021

17 17-EMV

projektna dokumentacija za 71242000-6
izgradnju komunalne
infrastrukture u dijelu PZ
Maslenjača

40.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

svibanj
2021

prosinac
2021

04.01.2021

18 18-EMV

ostala projektna
dokumantacija

71242000-6

40.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

prema
potrebi

tijekom
godine

04.01.2021

19 19-EMV

usluge izrade projektne
71240000-2
dokumentacije za izgradnju
dvodijelne sportske
dvorane u Velikim
Bastajima

176.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

kolovoz
2021

1 godina

04.01.2021

20 20-EMV

radovi na postavljanje
45212200-8
fasade i izmjena stolarije na
općinskoj zgradi i
rekonstrukcija matičnog
ureda

200.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

veljača
2021

1 godina

04.01.2021

21 21-EMV

izgradnja asfaltnog
45212200-8
sportskog igrališta u naselju
Koreničani

336.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

ožujak
2021

31.12.20121.

04.03.2021

21-EMV

izgradnja asfaltnog
45212200-8
sportskog igrališta u naselju
Koreničani

400.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

veljača
2021

31.12.20121.

04.01.2021 04.03.2021

22 22-EMV

radovi na izgradnji
mrtvačnice u Borovoj Kosi

45215000-7

219.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

ožujak
2021

31.12.2021.

03.03.2021

22-EMV

radovi na izgradnji
mrtvačnice u Borovoj Kosi

45215000-7

160.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

veljača
2021

31.12.2021.

04.01.2021 03.03.2021

Izmijenjena

Izmijenjena

Izmijenjena
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23 23-EMV

radovi na izgradnji
društvenog doma u Velikoj
Babinoj Gori

45200000-9

23-EMV

radovi na izgradnji
društvenog doma u Velikoj
Babinoj Gori

45200000-9

24 24-EMV

izgradnja tribina NK
Tomislav

25 25-EMV

1.162.000,00 Otvoreni
postupak

NE

Ugovor

NE

travanj
2021

01.05.2022.

18.02.2021

280.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

veljača
2021

31.12.2021.

04.01.2021 18.02.2021

45212200-8

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

travanj
2021

31.12.2021.

04.01.2021

radovi na rekonstrukciji
ostalih nerazvrstanih
cesta-

45230000-8

400.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

travanj
2021

31.12.2021.

04.01.2021

26 26-EMV

radovi na rekonstrukciji
mosta u Maslenjači

45221119-9

423.442,50 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

veljača
2021

31.12.2021.

10.03.2021

26-EMV

radovi na rekonstrukciji
mosta u Maslenjači

45221119-9

319.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

veljača
2021

31.12.2021.

04.03.2021 10.03.2021

26-EMV

radovi na rekonstrukciji
mosta u Velikoj Maslenjači

45221119-9

296.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

veljača
2021

31.12.2021.

18.02.2021 04.03.2021

26-EMV

radovi na rekonstrukciji
mosta u Velikoj Maslenjači

45221119-9

240.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

veljača
2021

31.12.2021.

04.01.2021 18.02.2021

27 27-EMV

Rekonstrukcije NC
45230000-8
Batinjani - Batinjska Rijeka,
Vukovje

160.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

svibanj
2021

31.12.2021.

04.01.2021

28 28-EMV

modernizacija nogostupa u
Velikim Bastajima i
Batinjanima

45233161-5

400.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

lipanj
2021.

31.12.2021.

04.01.2021

29 29-EMV

radovi na rekonstrukciji
parkirališta društvenog
doma u Velikim Bastajima

45223300-9

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

lipanj
2021.

31.12.2021.

04.01.2021

30 30-EMV

izgradnja kanalizacijskog
sustava Đulovac

45232410-9

400.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

DA

rujan
2021.

31.12.2021.

04.01.2021

31 31-EMV

radovi rekonstrukcija i
proširenje spojnog
vodoopskrbnog cjevovoda
Gornja Vrijeska

45231300-8

120.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

DA

rujan
2021.

31.12.2021.

04.01.2021

32 32-EMV

radovi na izgradnji i
opremanju dječjeg igrališta
u sklopu Dječjeg vrtića
„Sunce“ u Đulovcu

45236210-5

388.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

DA

veljača
2021.

31.12.2021.

18.02.2021

Izmijenjena

Izmijenjena

Izmijenjena
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32-EMV

radovi na Izgradnji dječjeg
igrališta i parkirališta kod
DV Sunce u Đulovcu

45236210-5

33 33-EVV

radovi na izgradnji zgrade
multifunkcionalne namjene
u Đulovcu

45211350-7

280.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

DA

rujan
2021.

31.12.2021.

04.01.2021 18.02.2021

8.000.000,00 Otvoreni
postupak

NE

Ugovor

DA

rujan
2021.

1 godina

04.01.2021

34 34-EVV

radovi na izgradnji Sportsko 45212000-6 18.000.000,00 Otvoreni
rekreativnog centra sa
postupak
umjetnim/akumulacijskim
jezerom sa mini
hidrocentralom u Đulovcu

DA

Ugovor

DA

rujan
2021.

2 godine

04.01.2021

35 35-EVV

radovi na izgradnji
45230000-8
cjevovoda u PZ Maslenjača

NE

Ugovor

NE

rujan
2021.

1 godina

04.01.2021

36 36-EMV

Usluge pripreme, prijave
provedba i praćenje
projekata za sufinancira je
iz EU Fondova

72224000-1

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.2021

37 37-EMV

Elektricna energija

09310000-5

112.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

1 godina

17.02.2021

37-EMV

Elektricna energija

09310000-5

96.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.2021 17.02.2021

38 38-EMV

održavanje javne rasvjete

31500000-1

72.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.2021

39 39-EMV

Deratizacija i dezinsekcija

90923000-3

32.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

NE

rujan
2021.

1 godina

04.01.2021

40 40-EMV

modernizacija javne
rasvijete -zamjna svijetiljki
LED svijetiljkama

45316100-6

40.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

rujan
2021.

1 godina

04.01.2021

41 41-EMV

Usluge telefona, telefaksa

64210000-1

42.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.2021

42 42-EMV

održavanje softwera
savjetovanje s javnošću /
Registra imovine/fiskalna
odgovornostprijava/izvješća/otklanjanje
nepravilnosti

48900000-7

30.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.2021

43 43-EMV

radovi na košnji općinskih
groblja na području Općine
Đulovac u 2021. godini

45112714-3

90.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

DA

Ugovor

NE

svibanj
2021

1 godina

04.01.2021

1.200.000,00 Otvoreni
postupak

Izmijenjena

Ugovor
Hrvatski
telekom
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44 44-EMV

radovi na košnji bankina
lokalnih i nerazvrstanih
cesta na području Općine
Đulovac u 2020. godini

45233141-9

64.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

svibanj
2021

1 godina

04.01.2021

45 45/EMV

pružanje usluge izrade
glavnog projketa za
proširenje ceste N2-PZ
Maslenjaa-Munije

71242000-6

199.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

ožujak
2021

6 mjeseci

18.02.2021

Dodana

46 46-EMV

izvođenje radova na izradi 45231300-8
cjevovoda za dovod vode u
Poslovnu zonu Maslenjača

NE

Okvirni
sporazum

NE

ožujak
2021

3 godine

18.02.2021

Dodana

Datum zadnje izmjene plana: 21.04.2021 16:18

1.000.000,00 Otvoreni
postupak
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Članak 3.
Ostale odredbe Plana javne nabave za 2021. godinu («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 1/2021) koje nisu
obuhvaćene ovim izmjenama dopunama ostaju na snazi.
Članak 4.
Ove izmjene i dopune Plana javne nabave za 2021. godinu stupaju na snagu danom donošenja , a objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“
Klasa: 400-06/20-02/4
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 21. travanj 2021. godine

Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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17.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 311-01/21-01/1
URBROJ: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 16. travanj 2021.
Na temelju članka 65. Statuta Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2021), članka 5. točka 2.1.3.
i članka 7. i 8. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 2/2021 i I. izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu,
Klasa: 311-01/21-01/1, urbroj:2111/05-0121-01 od 14.04.2021. točke II. Javnog poziva za podnošenjem zahtjeva
za dodjelu subvencija u poljoprivredi i poduzetništvu na području Općine Đulovac za 2020. godinu, klasa: 31101/21-01/2, urbroj:2111/-05-03-21-03 od 15. travnja 2021. objavljenog na web stranici Općine Đulovac
https://djulovac.hr/javni-poziv-za-podnosenjem-zahtjeva-za-dodjelu-subvencija-u-poljoprivredi-i-poduzetnistvu-napodrucju-opcine-dulovac/ Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o isplati jednokratne novčane pomoći OBITELJSKI DOM PLICKA
kao poticaj za otvaranje novih poduzeća/obrta
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, poduzeću OBITELJSKI DOM PLICKA MB:80551041 , OIB:40990423123 iz
Vukovija 39, 43 532 Đulovac , odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći u iznosu od 5.000,00 kuna
kao poticaj za otvaranje novih poduzeća/obrta sukladno mjeri 2.1.3. Programa poticanja razvoja poduzetništva i
poljoprivrede za 2021. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/2021 i I. izmjena i dopuna Programa
poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu, Klasa: 311-01/21-01/1, urbroj:2111/05-0121-01 od
14.04.2021.
Sredstva se isplaćuju na žiro račun poduzeća broj: IBAN: HR74 2412009 1135002286 kod Slatinske banke
a sve prema članku 5. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu, („Službeni
glasnik Općine Đulovac br. 2/2021 i I. izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede
za 2021. godinu, Klasa: 311-01/21-01/1, urbroj:2111/05-0121-01 od 14.04.2021. mjeri 2.1.3. „Poticanje osnivanja
novih poduzeća/obrta“
Članak 2.
Prava i obveze Općine Đulova i podnositelja zahtjeva iz članka 1. ove Odluke regulirat će se zasebnim
Ugovorom. Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora,
zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava.
Članak 3.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program
1006.- POTICANJE I RAZVOJ PROIZVODNJE, Aktivnost A100603-Poticanje gospodarstva, pozicija:97: Poticanje
obrtnika i malih poduzetnika., račun: 35232- Subvencije obrtnicima. malim i srednjim poduzetnicima.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku Općine Đulovac»
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Obrazloženje:
Poduzeće OBITELJSKI DOM PLICKA MB:80551041 , OIB:40990423123 iz Vukovija 39, 43 532 Đulovac, podnio
je zahtjev za dodjelu potpora prema mjeri 2.1.3. Poticanje osnivanja novih poduzeća/obrta“
Sukladno članka 5. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu, („Službeni glasnik
Općine Đulovac br. 2/2021 i I. izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za
2021. godinu, Klasa: 311-01/21-01/1, urbroj:2111/05-0121-01 od 14.04.2021. mjeri 2.1.3. „Poticanje osnivanja
novih poduzeća/obrta“ u cilju poticanja otvaranja novih obrta predviđena je isplata jednokratnog novčanog
poticaja poslodavcu u iznosu od 5.000,00 kn.
Uz zahtjev je podnositelj dostavio:
1. Uvjerenje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Klasa:550-06/21-0350.
urbroj:524-0902-01-02/4-21-3 od 23.02.2021. kojim se predstavniku Obiteljskog doma Plicka, Mariu
Plicka OIB:40990423123 iz Vukovija 39 o upisu u Evidenciju fizičkih osoba koji obavljaju profesionalno
špružanje socijalne usluge, pod evidencijskim brojem OD:00734
2. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava
ne starija od 180 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne
uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna
otplata duga ili odgoda naplate, klasa:034-04/21-10/167, urbroj:513-007-07-02-2021-02 od
05.02.2021..
3. Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u u 2007.
4. Ovjereni obrazac prijave na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,
5. Preslika osobne iskaznice.
6. Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti”.
7. zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava kao instrument
osiguranja provedbe ugovora,
čime je ispunio sve uvjete iz članka 5 Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu,
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/2021 i I. izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja poduzetništva i
poljoprivrede za 2021. godinu, Klasa: 311-01/21-01/1, urbroj:2111/05-0121-01 od 14.04.2021. mjere 2.1.3.
„Poticanje osnivanja novih poduzeća/obrta“ te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,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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