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1.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 943-01/21-02/3
Ur.broj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 3. svibanj 2021. godine
Na temelju članka 35. stavka 2. 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 65. Statuta Općine
Đulovac Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/2021), članka 13. Odluke o uvjetima,
načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“
br.1/2019) , sukladno Zapisniku o postupku javnog otvaranja ponuda nadmetanja za prodaju nekretnina u
vlasništvu Općine Đulovac Klasa: 943-01/20-01/2, urbroj:2111-05-05-21-05 od 26.03.2021., Općinski načelnik
Općine Đulovac donosi :
ODLUKU
o poništavanju Javnog natječaja
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac prikupljanjem pisanih ponuda
Članak 1.
Ovom Odlukom u cijelosti se poništava Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac
prikupljanjem pisanih ponuda klasa: 943-01/20-01/2, ur.broj:2111/05-03-21-03 od 10.03.2021. objavljen u 043
Bjelovarski tjednik“ dana 18.03.2021., na oglasnoj ploči Općine Đulovac, te na općinskoj web stranici
https://djulovac.hr/dokument/javni-natjecaj-za-prodaju-nekretnina-u-vlasnistvu-opcine-dulovac-prikupljanjempisanih-ponuda-dokumentacija-2/ .
Članak 2.
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac prikupljanjem pisanih ponuda iz članka 1. ove
Odluke poništava se iz razloga što je Općina Đulovac kao vlasnik nekretnine u predmetnom javnom natječaju
izostavila obvezu da građanima omogući pristup informacijama od javnog značaja ne iznoseći sve informacije u
odnosu na nekretnine koje Općina prodaje.
Članak 3.
Natjecateljima koji su uplatili jamčevinu za nekretninu opisane u članku I. ove Odluke, izvršit će se povrat uplaćene
jamčevine .
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“ te na
oglasnoj ploči Općine Đulovac.
Obrazloženje
I. za nekretnine označene kao k.č.br. 949/1 Šibovo polje, oranica i k.č.br. 950/1, Šibovo polje , oranica ukupne
površine 83027 m2, upisane u zk.uI. 628 k.o. Mali Bastaii u vlasništvu Općine Đulovac, Općina Đulovac s
trgovačkim društvom BIODEM d.o.o. 15. 5.2018. godine sklopila je Ugovor o građenju kojim je osnovano pravo
građenja u korist BIODEMA d.o.o. i to na neodređeno vrijeme.
I.1. ugovorom, odnosno odredbom čl. 11., osnovano je pravo prvokupa u odnosu na predmetne nekretnine
Iz opisanog, jasno je kako je Općina Đulovac povrijedila odredbe ugovora ovdje osporenim javnim natječajem s
obzirom da BIODEM d.o.o. nije obavijestio o namjeravanoj prodaji ovdje opisanih nekretnina, uvjetima prodaje i
nije mu ponudio da stvar kupi za istu cijenu. Takvim postupanjem Općina Đulovac je, s jedne strane, povrijedila
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obveznopravni odnos stranaka zasnovan Ugovorom o građenju od 15. 5.2018. godine što predstavlja temelj za
ostvarivanje prava na naknadu štete zbog neispunjenja ugovora, a druge strane, povrijedila je ugovorno pravo
prvokupa BIODEMA d.o.o. čime îsti ostvaruje pravo na pobijanje kupoprodajnog ugovora koji bi Općina temeljem
javnog natječaja sklopila s trećim.
II. za nekretninu k.č.br. 951/1 k.o. Mali Bastaji u naravi oranica površine 52.718 m² upisane u z.k.ul. br.614 k.o.
Mali Bastaji , Općinsko vijeće Općine Đulovac na sjednici održanoj dana 20. srpnja 2018. donijelo je Odluku o
osnivanju prava građenja na k.č.br. 951/1 k.o. Mali Bastaji u vlasništvu Općine Đulovac, Klasa:940-01/18-03/1
, Urbroj:2111/05-01-18-01 kojom Općina Đulovac kao osnivač prava građenja opterećuje svoju nekretninu oznake
k.č.br. 951/1, u naravi oranica površine 52.718 m² upisane u z.k.ul. br.614 k.o. Mali Bastaji , u korist nositelja prava
građenja EURO FRUCTUS d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge iz Batinjske Rijeke 30.
Pravo građenja osniva se za izgradnju pogona za hidroponski uzgoj jagoda u plastenicima sukladno
zamolbi/Pismu namjere EURO FRUCTUS d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge iz Batinjske Rijeke 30 od
14.07.2018. i važećoj prostorno planskoj dokumentaciji
III. Nadalje Općina Đulovac u predmetnom Javnom natječaju nije upozorila potencijalne kupce sa činjenicom da
je u odnosu na pojedine nekretnine ( k.č.br. 949/1, k.č.br. 950/1 k.o. Mali Bastaji) osnovano pravo pravo građenja
u korist BIODEM d.o.o., što zapravo znači da potencijalni kupac neće moći ući u posjed navedenih nekretnina.
Također, Općina Đulovac je propustila upozoriti potencijalne kupce kako u odnosu na nekretnine ( k.č.br. 949/1,
k.č.br. 950/1 k.o. Mali Bastaji) na kojim je osnovano pravo građenja u korist BIODEM d.o.o. i nekretninu (k.č.br.
951/1 k.o. Mali Bastaji) na kojoj je osnovano pravo građenja u korist EURO FRUCTUS d.o.o. u odnosu na
nekretnine opterećene pravom građenja imaju prava plodouživatelja śto potencijałne kupce uvelike ograničava u
ostvarìvanju sadržaja prava vlasništva, a što Općina Đulovac u natječaju nije navela.
Osim toga, u poglavlju X. OSTALE ODREDBE točke 4. Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu
Općine Đulovac prikupljanjem pisanih ponuda klasa: 943-01/20-01/2, ur.broj:2111/05-03-21-03 od 10.03.2021.
navedeno je kako Općina Đulovac zadržava pravo poništenja objavljenog natječaja u cijelosti, djelomično, u svakoj
fazi postupka, bez davanja posebnog obrazloženja, kao i pravo neizbora najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju
nekretnine iz ovog Javnog natječaja
Uzimajući u obzir sve bitne činjenice u odnosu na pojedine nekretnine odlučeno je kao u članku 1. i 2. ove Odluke.

Općina Đulovac
Općinski načelnik, Drago Hodak,v.r.
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2.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 402-10-21/01/03-1
Urbroj: 2111/05-05-21-05
Đulovac 3. svibnja 2021. godine
Na temelju članka 50. 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), članka III. Programa potpore
poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2021) i članka VI. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju
ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac
zbog epidemije COVID – 19 https://djulovac.hr/dokument/javni-poziv-za-dodjelu-sredstva-programa-potporepoduzetnicima-koji-obavljaju-ugostiteljsku-djelatnost-na-podrucju-opcine-dulovac-zbog-epidemije-covid-19-2/
,Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU

o isplati sredstava potpore Općine Đulovac poduzetnicima koji obavljaju
ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu
na području Općine Đulovac
zbog epidemije COVID – 19
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva obrtu za ugostiteljstvo „Caffe bar KING“ MB:97942731 , OIB:98736967613 iz
Đulovca, Đurina 138., 43 532 Đulovac odobrava se isplata jednokratne novčane potpore u iznosu od 5.000,00
kuna kao poticaj poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog
linijskog prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 a sve sukladno članka III. Programa
potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog
prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2021).
Članak 2.
Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR57 2402006 1140336725 sve sukladno
članku III. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika
posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 1/2021).
Članak 3.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac Proračunu Općine
Đulovac za 2021. u Programu 1006 –poticanje i razvoj proizvodnje, Ak.100602-Poticanje gospodarstva.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.

Obrazloženje:
Obrt za ugostiteljstvo „Caffe bar KING“ , MB:97942731 , OIB:98736967613 iz Đulovca, Đurina 138., 43 532
Đulovac podnio je zahtjev za isplata jednokratne novčane potpore kao poticaj poduzetnicima koji obavljaju
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ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac
zbog epidemije COVID – 19 a sve sukladno članka III. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku
djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac
zbog epidemije COVID – 19 („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2021). i članka VI. Javnog poziva za dodjelu
sredstva „ Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika
posebnog
linijskog
prijevozu na području Općine Đulovac
zbog epidemije COVID – 19
https://djulovac.hr/dokument/javni-poziv-za-dodjelu-sredstva-programa-potpore-poduzetnicima-koji-obavljajuugostiteljsku-djelatnost-na-podrucju-opcine-dulovac-zbog-epidemije-covid-19-2/

Prihvatljivi korisnici mjere su poslovni subjekti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Općine Đulovac ,
- koji imaju najmanje jednog zaposlenog
- koji uz ostale potrebne uvjete na dan 31.12.2020. godine nemaju dospjelih obveza prema Općini
Đulovac ili su te obveze podmirili nakon stupanja na snagu ovog Programa
- koji imaju barem 1 zaposlenog i
- kojima je skraćeno radno vrijeme odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Uz zahtjev je podnositelj dostavio:
- opće podaci o podnositelju Zahtjeva (naziv, adresa poslovnog subjekta, oblik registracije, OIB / MB
poslovnog subjekta, djelatnost, kontakt podaci, broj žiro računa)
- Izvadak iz sustava e-porezna: Fiskalizacija - pregled detaljnih podataka poslovnog prostora kao dokaz
da je obustava rada djelatnosti učinjena sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
- Izvadak Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o zaposlenima-Potvrda HZMO Daruvar,
klasa:034-04/21-01/1, ur.broj:341-02-11/6-21-23-01-03 od 02.02.2021.. za zaposlenicu Tunić Andjelina
- potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Đulovac
čime je ispunio sve uvjete sukladno članka III. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku
djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije
COVID – 19 („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2021). i članka VI. Javnog poziva za dodjelu sredstva „
Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog
linijskog prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 te je odlučeno kao u članku 1. ove
Odluke
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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3.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 402-10-21/01/03-2
Urbroj: 2111/05-05-21-05
Đulovac 3. svibnja 2021. godine
Na temelju članka 50. 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), članka III. Programa potpore
poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2021) i članka VI. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju
ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac
zbog epidemije COVID – 19 https://djulovac.hr/dokument/javni-poziv-za-dodjelu-sredstva-programa-potporepoduzetnicima-koji-obavljaju-ugostiteljsku-djelatnost-na-podrucju-opcine-dulovac-zbog-epidemije-covid-19-2/
,Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o isplati sredstava potpore Općine Đulovac poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku
djelatnost na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva obrtu za ugostiteljstvo „Caffe bar ANA“, OIB:06888011942 iz Đulovca, Đurina 124.,
43 532 Đulovac odobrava se isplata jednokratne novčane potpore u iznosu od 5.000,00 kuna kao poticaj
poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na
području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 a sve sukladno članka III. Programa potpore poduzetnicima
koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području
Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2021).
Članak 2.
Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR15 23400009 1160560727 sve sukladno
članku III. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika
posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 1/2021).
Članak 3.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac Proračunu Općine
Đulovac za 2021. u Programu 1006 –poticanje i razvoj proizvodnje, Ak.100602-Poticanje gospodarstva.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Obrazloženje:
Obrt za ugostiteljstvo „Caffe bar ANA“, OIB:06888011942 iz Đulovca, Đurina 124., 43 532 Đulovac podnio je
zahtjev za isplata jednokratne novčane potpore kao poticaj poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i
djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID –
19 a sve sukladno članka III. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost
prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2021). i članka VI. Javnog poziva za dodjelu sredstva „ Programa potpore
poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na
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području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 https://djulovac.hr/dokument/javni-poziv-za-dodjelusredstva-programa-potpore-poduzetnicima-koji-obavljaju-ugostiteljsku-djelatnost-na-podrucju-opcine-dulovaczbog-epidemije-covid-19-2/
Prihvatljivi korisnici mjere su poslovni subjekti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Općine Đulovac ,
- koji imaju najmanje jednog zaposlenog
- koji uz ostale potrebne uvjete na dan 31.12.2020. godine nemaju dospjelih obveza prema Općini
Đulovac ili su te obveze podmirili nakon stupanja na snagu ovog Programa
- koji imaju barem 1 zaposlenog i
- kojima je skraćeno radno vrijeme odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.
Uz zahtjev je podnositelj dostavio:
- opće podaci o podnositelju Zahtjeva (naziv, adresa poslovnog subjekta, oblik registracije, OIB / MB
poslovnog subjekta, djelatnost, kontakt podaci, broj žiro računa)
- Izvadak iz sustava e-porezna: Fiskalizacija - pregled detaljnih podataka poslovnog prostora kao dokaz
da je obustava rada djelatnosti učinjena sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
- Izvadak Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o zaposlenima-Potvrda HZMO Daruvar,
klasa:034-04/21-01/1, ur.broj:341-02-11/6-21-23-01-04 od 03.02.2021. za vlasnicu Perić Josipu i još 2
zaposlenice
- potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Đulovac
čime je ispunio sve uvjete sukladno članka III. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku
djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije
COVID – 19 („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2021). i članka VI. Javnog poziva za dodjelu sredstva „
Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog
linijskog prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 te je odlučeno kao u članku 1. ove
Odluke.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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4.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 402-10-21/01/03-3
Urbroj: 2111/05-05-21-05
Đulovac 3. svibnja 2021. godine
Na temelju članka 50. 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), članka III. Programa potpore
poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2021) i članka VI. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju
ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac
zbog epidemije COVID – 19 https://djulovac.hr/dokument/javni-poziv-za-dodjelu-sredstva-programa-potporepoduzetnicima-koji-obavljaju-ugostiteljsku-djelatnost-na-podrucju-opcine-dulovac-zbog-epidemije-covid-19-2/
,Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU

o isplati sredstava potpore Općine Đulovac poduzetnicima koji obavljaju
ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu
na području Općine Đulovac
zbog epidemije COVID – 19
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva obrtu za ugostiteljstvo „LOVAČKI ROG“ vlasništvo Ane Koljić MB:38189671341 ,
OIB:38189671341 iz Đulovca, Đurina 116., 43 532 Đulovac odobrava se isplata jednokratne novčane potpore u
iznosu od 5.000,00 kuna kao poticaj poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza
putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 a sve sukladno
članka III. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika
posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 („Službeni glasnik Općine
Đulovac br.1/2021).
Članak 2.
Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR02 23400009 1160387525 sve sukladno
članku III. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika
posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 1/2021).
Članak 3.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac Proračunu Općine
Đulovac za 2021. u Programu 1006 –poticanje i razvoj proizvodnje, Ak.100602-Poticanje gospodarstva.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.

Obrazloženje:
Obrt za ugostiteljstvo „LOVAČKI ROG“ vlasništvo Ane Koljić MB:38189671341 , OIB:38189671341 iz Đulovca,
Đurina 116., 43 532 Đulovac podnio je zahtjev za isplata jednokratne novčane potpore kao poticaj poduzetnicima
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koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području
Općine Đulovac
zbog epidemije COVID – 19 a sve sukladno članka III. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju
ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac
zbog epidemije COVID – 19 („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2021). i članka VI. Javnog poziva za dodjelu
sredstva „ Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika
posebnog
linijskog
prijevozu na području Općine Đulovac
zbog epidemije COVID – 19
https://djulovac.hr/dokument/javni-poziv-za-dodjelu-sredstva-programa-potpore-poduzetnicima-koji-obavljajuugostiteljsku-djelatnost-na-podrucju-opcine-dulovac-zbog-epidemije-covid-19-2/
Prihvatljivi korisnici mjere su poslovni subjekti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Općine Đulovac ,
- koji imaju najmanje jednog zaposlenog
- koji uz ostale potrebne uvjete na dan 31.12.2020. godine nemaju dospjelih obveza prema Općini
Đulovac ili su te obveze podmirili nakon stupanja na snagu ovog Programa
- koji imaju barem 1 zaposlenog i
- kojima je skraćeno radno vrijeme odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Uz zahtjev je podnositelj dostavio:
- opće podaci o podnositelju Zahtjeva (naziv, adresa poslovnog subjekta, oblik registracije, OIB / MB
poslovnog subjekta, djelatnost, kontakt podaci, broj žiro računa)
- Izvadak iz sustava e-porezna: Fiskalizacija - pregled detaljnih podataka poslovnog prostora kao dokaz
da je obustava rada djelatnosti učinjena sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
- Izvadak Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o zaposlenima-Potvrda HZMO Daruvar,
klasa:034-04/21-01/1, ur.broj:341-02-11/6-21-23-01-05 od 05.02.2021. kojim se potvrđuje do osmi sebe
vlasnica ima još jednu zaposlenu osobu
- potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Đulovac
čime je ispunio sve uvjete sukladno članka III. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku
djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije
COVID – 19 („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2021). i članka VI. Javnog poziva za dodjelu sredstva „
Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog
linijskog prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 te je odlučeno kao u članku 1. ove
Odluke.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.

9

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“
GODINA 2021. BROJ 6. Đulovac, 8. lipanj 2021. godine
10

5.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 931-05/21-01/2
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 3. svibanj 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 , 98/19 i 144/20),
članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/XII ,2/2018 i 6/2019Statutarene 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 za pružanjem usluga izrade Geodetskog elaborata evidentiranja nerazvrstane
ceste- Cesta u Kravljak
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponude broj 01/01/01 od 18.06.04.2021. poduzeća METIDA d.o.o. za
inžinjering i posredovanje, Daruvar, Trg kralja Petra Krešimira IV. Br. 9 , OIB:36699107016 za pružanje usluga
izrade Geodetskog elaborata evidentiranja nerazvrstane ceste- Cesta u Kravljak u ukupnom iznosu od

33.750,00 kn.
PDV je uključen..

Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :
r.br.

1

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

Količina

Cijena (bez
PDV-a)

pružanje usluga izrade - Geodetski elaborat evidentiranja
nerazvrstane ceste Cesta u Kravljak

m

2700

10,00

SVEUKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos

27000,00
27.000,00 kn
6.750,00 kn
33.750,00 kn

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 o pružanju usluga 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 u Proračunu Općine Đulovac za 2021.-program 1003Održavanje komunalne infrastrukture, Pozicija:63- geodetsko-katastarske usluge, Aktivnost-Akt.K100304održavanje komunalne infrastrukture i objekata, klasifikacija-32375-geodetsko-katastarske usluge.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
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Obrazloženje:
Člankom 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br.10/2018) određeno je da se:
(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 , od gospodarskog subjekta METIDA d.o.o. za inžinjering i posredovanje, Daruvar, Trg kralja
Petra Krešimira IV. Br. 9 , OIB:36699107016 za pružanje usluga izrade Geodetskog elaborata evidentiranja
nerazvrstane ceste- Cesta u Kravljak Evidencijski broj nabave: E-13-EVM-JN/2021.
Subjekt je dana 04.06.2021. dostavio ponudu pružanje usluga izrade Geodetskog elaborata evidentiranja
nerazvrstane ceste- Cesta u Kravljak u iznosu od 27.000,00 kn bez uključenog PDV-a,
Pon udu su na zahtjev dostavili i :
-METRA d-o.-. Ferde Rusana 2A, Bjelovar u iznosu od 29.000,00 kn bez uključenog PDV-a i
- Vojo Lukić, Ured ovlaštenog inžinjera geodezije, , Praška 61., Gornji Daruvar u iznosu od 35.000,00 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
Klasa: 931-05/21-01/3
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 7. svibanj 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 , 98/19 i 144/20),
članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/XII ,2/2018 i 6/2019Statutarene 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 za pružanjem usluga izrade Geodetske situacije i Geodetske podloge za ishođenje
lokacijske dozvole za proširenje prometne infrastrukture za PZ Maslenjača
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponude broj 03/01/01 od 07.05.2021. poduzeća METIDA d.o.o. za inžinjering
i posredovanje, Daruvar, Trg kralja Petra Krešimira IV. Br. 9 , OIB:36699107016 za pružanje usluga izrade
Geodetske situacije i Geodetske podloge za ishođenje lokacijske dozvole za proširenje prometne infrastrukture za
PZ Maslenjača u ukupnom iznosu od 15.000,00 kn.
PDV je uključen
Članak 2.
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :
r.br.
1
2

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
pružanje usluga izrade - Geodetske situacije za projektiranje –
izmjena trase
pružanje usluga izrade - Geodetske podloge za ishođenje
lokacijske dozvole za proširenje prometne infrastrukture za PZ
Maslenjača

Jed.
mjera
kom

Količina
1

Cijena (bez
PDV-a)
4000,00

kom

1

8000,00

SVEUKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
4000,00
8000,00
12.000,00 kn
3.000,00 kn
15.000,00 kn

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 o pružanju usluga 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 u Proračunu Općine Đulovac za 2021.-program 1003Održavanje komunalne infrastrukture, Pozicija:63- geodetsko-katastarske usluge, Aktivnost-Akt.K100304održavanje komunalne infrastrukture i objekata, klasifikacija-32375-geodetsko-katastarske 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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7.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 931-05/21-01/4
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 7. svibanj 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 , 98/19 i 144/20),
članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/XII ,2/2018 i 6/2019Statutarene 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 za pružanjem usluga izrade Geodetskog elaborata za evidentiranje ili promjenu
podataka o načinu uporabe katastarskih čestica , te za evidentiranje , brisanje ili promjenu podataka o
zgradama ili drugim građevinama
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponude broj 04/01/01 od 07.05.2021. poduzeća METIDA d.o.o. za inžinjering
i posredovanje, Daruvar, Trg kralja Petra Krešimira IV. Br. 9 , OIB:36699107016 za pružanje usluga izrade
Geodetskog elaborata za evidentiranje ili promjenu podataka o načinu uporabe katastarskih čestica , te za
evidentiranje , brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama Geodetske podloge za ishođenje
lokacijske dozvole za proširenje prometne infrastrukture za PZ Maslenjača u ukupnom iznosu od 6.250,00 kn.
PDV je uključen
Članak 2.
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :
r.br.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
1

pružanje usluga izrade - Geodetskog elaborata za evidentiranje ili
promjenu podataka o načinu uporabe katastarskih čestica , te za
evidentiranje , brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim
građevinama k.č.br. 225/18, 225/27, 225/30, 225/33 k.o Vukovje

Jed.
mjera
kom

Količina
1

Cijena (bez
PDV-a)
5000,00

SVEUKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
5000,00

5.000,00 kn
1.250,00 kn
6.250,00 kn

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 o pružanju usluga 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 u Proračunu Općine Đulovac za 2021.-program 1003Održavanje komunalne infrastrukture, Pozicija:63- geodetsko-katastarske usluge, Aktivnost-Akt.K100304održavanje komunalne infrastrukture i objekata, klasifikacija-32375-geodetsko-katastarske 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: 080-09/21-01-1
Urbroj: 2111/05-05-21-05
Đulovac 10. svibnja 2021. godine
Na temelju članka 65. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2021) , članka 7. st.2. tč.3.
Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br.10/201/) i članka 53. Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.5/2021) ,Općinski načelnik
Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU

o isplati prava na pomoći zbog smrti roditelja u visini neoporezivog iznosa utvrđenog
sukladno Pravilniku o porezu na dohodak

Članak 1.
Josipu Šilariću , službeniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac odobrava se isplata jednokratne pomoći
zbog smrti majke u iznosu od 3.000,00 kuna neoporezivo.
Sredstva će se uplatiti na tekući račun službenika.

Članak 2.

Članak 3.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac Proračunu Općine Đulovac
za 2021. u Programu 1002-Javna uprava i administracija, račun 31219-ostali nespomenuti rashodi za zaposlene.
Članak 4.
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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9.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 360-02/21-01/2
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 07. svibnja 2021. godine
Na temelju 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, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 , 123/17 i 98/19),
članka 65. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/2021), i članka 7. tč.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 dobavom i prijevozom metalnih kontejnera za odlaganje komunalnog otpada
Članak 1.
Ovim Odlukom prihvaća se ponuda od broj: 06/05/21 od 03.05.2021. poduzeća ELMO d.o.o. za proizvodnju
trgovinu i radove d.o.o. Ignjatička bb, 43 290 Grubišno Polje, OIB 26548259188 za dobavom i prijevozom metalnih
kontejnera za odlaganje komunalnog otpada na lokaciju Đulovac i Batinjani u ukupnom iznosu od 19.000,00 kuna.
U cijenu je uključen PDV.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. Ove Odluke obuhvaća:
r.br.
1.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
Dobava i prijevoz metalnog kontejnera za odlaganje
komunalnog otpada na lokaciju Đulovac i Batinjani

Jed.
mjera
kompl

Količina
2

Cijena
(bez PDVa)
7600,00

UKUPNO:
PDV 25 %
SVEUKUPNO

Iznos
15200,00
15.200,00 kn
3.800,00 kn
19.000,00 kn

Članak 3.
Sukladno članku 7. tč.1. . Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac , („Službeni glasnik
Općine Đulovac br.10/2018) 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.
Članak 4.
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 radove.
Članak 5.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2021.-program 1004IZGRADNJA OBJEKATA Akt. K100203-Opremanje JUO, pozicija 48-, konto:-42273- kontejneri za otpad i ruga
komunalna oprema.
Članak 6.
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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10.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 360-02/21-01/1
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 05. svibnja 2021. godine
Na temelju 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, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 , 123/17 i 98/19),
članka 65. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/2021), i članka 7. tč.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 saniranju dotrajalih elemenata na dječjim igralištima
u Borovj Kosi i Vukovju
Članak 1.
Ovim Odlukom prihvaća se ponuda od broj: 07/05/21 od 03.05.2021.. poduzeća ELMO d.o.o. za
proizvodnju trgovinu i radove d.o.o. Ignjatička bb, 43 290 Grubišno Polje, OIB 26548259188 za izvođenjem radova
na saniranju dotrajalih elemenata na dječjim igralištima: u Borovj Kosi i Vukovju u ukupnom iznosu od 22.000,00
kuna.
U cijenu je uključen PDV.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. Ove Odluke obuhvaća:
r.br.
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
Saniranje dotrajalih elemenata na dječjim igralištima: u Borovoj
Kosi i Vukovju
sanacija oštećenih elemenata na ljuljačkama, betoniranje stopa za
učvršćenje, bojanje
Betoniranje stope, zamjena dotrajalih elemenata, postava i
učvršćivanje klackalice
Izrada čeličnog nosača, bojanje, postava i učvršćivanje tobogana
Sanacija oštećenja, varenje, bojanje postavljanje mreže na golove
za mali nogomet

Jed.
mjera

Količina

Cijena
(bez PDVa)

Iznos

kompl

2

3500,00

7000,00

kompl

2

2900,00

5800,00

kompl

1

1800,00

1800,00

kompl

2

1500,00

3000,00

UKUPNO:
PDV 25 %
SVEUKUPNO

17.600,00 kn
4.400,00 kn
22.000,00 kn

Članak 3.
Sukladno članku 7. tč.1. . Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac , („Službeni glasnik
Općine Đulovac br.10/2018) 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.
Članak 4.
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 radove.
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Članak 5.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2021.-program 1004IZGRADNJA OBJEKATA Akt. K100403 Kapitalne donacije mjesnoj samoupravi, pozicija 218-, konto:-42129- ostali
poslovni građevinski objekti.
Članak 6.
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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11.
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 340-09/21-01/5

Urbroj: 2111/05-03-21-03

Đulovac 10. svibnja 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 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 izvođenje radova na izgradnji bankina na lokalnim i nerazvrstanim cestama
na području Općine Đulovac Evidencijski broj nabave: E-47-EMV/2021-JN, klasa:340-09/21-01/4, urbroj:2111-0503-21-03 od 10.05.2021., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izgradnji bankina na
lokalnim i nerazvrstanim cestama na području Općine Đulovac
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
izvođenje radova na izgradnji bankina na lokalnim i nerazvrstanim cestama na području Općine Đulovac, klasa:
340-09/21-01/2, urbroj:2111-05-03-21-03 od 03.05.2021., kao najpovoljnijeg ponuditelja odabire:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU

OPIS
„Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, vl.
Nikola Jakovića OIB:08427791494
Veliki Bastaji 46

Naziv
Sjedište
Cijena ponude [u kn bez PDV-a]

131.550,00 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
1.

Članak 2.
OPIS

Općina Đulovac
Općina Đulovac
Đulovac, Đurina 132
02554666
83207178681
E-47-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
i. Popis ponuditelja kojima je
dostavljen javni poziv:

ii. Broj zaprimljenih ponuda i
naziv ponuditelja
iii. Odabrani ponuditelj
iv. Razlog odabira

Pozivu za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova
na izgradnji bankina na lokalnim i nerazvrstanim cestama na području Općine
Đulovac, klasa: 340-09/21-01/2, urbroj:2111-05-03-21-03 od 03.05.2021
Pozivi za dostavu ponuda sa dokumentacijom poslani su gospodarskim subjektima
elektronskom poštom dana 03.05.2021.
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 izvođenje radova
na izgradnji bankina na lokalnim i nerazvrstanim cestama na području Općine
Đulovac, klasa: 340-09/21-01/2, urbroj:2111-05-03-21-03 od 03.05.2021
CPV: 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
132.000,00 kn
-CESTE d.d., J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar; e-mail: g.markovic@ceste-bjelovar.hr
-„Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, vl. Nikola Jakovića, Veliki
Bastaji 46 e-mail: jakovic.promet@gmail.com
-Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6, E-mail:
pzskocaj@net.hr
1 (jedna)
1. Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, vl. Nikola Jakovića, Veliki
Bastaji 46
Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, vl. Nikola Jakovića, Veliki Bastaji
46
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

Naziv
Sjedište

Članak 3.

OPIS

„Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, vl.
Nikola Jakovića OIB:08427791494
Veliki Bastaji 46

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

131.550,00
32.887,50

Cijena ponude [u kn sa PDV-om]

164.437,50

RAZLOZI ODABIRA, OBILJEŽJA I PREDNOSTI ODABRANE PONUDE:
Članak 4.
Nakon pregleda i ocjene ponude, ovlašteni predstavnici Naručitelja utvrdili su da je ponuda Jaković-promet“ obrt
za trgovinu prijevoz i usluge, vl. Nikola Jakovića, Veliki Bastaji, OIB:08427791494 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.-program
Program:1004: IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost:K100404: Cestovna infrastruktura, pozicija; 77-rekonstrukcija
nerazvrstanih cesta, ekonomska klasifikacija: 42131-Ceste
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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12.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 334-05/21-01/1
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 18. svibanj 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 , 98/19 i 144/20),
članka 65. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/2021), 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 za uključivanje Općine Đulovac u izradi akcijskog plana razvoja turizma
za grad Daruvar- Papuk
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda poduzeća New Hint j.d.o.o. Hinka Wuertha 3, 10 000 Zagreb
OIB:
2522833451 za pružanje usluga za uključivanje Općine Đulovac u izradi akcijskog plana razvoja turizma za grad
Daruvar- Papuk u ukupnom iznosu od 10.000,00 kn.
Ponuditelj nije obveznik PDV-a te PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st. 1 i 2 Zakona o PDV-u.
Članak 2.
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :
r.br.

1

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

Izrada Akcijskog plana razvoja turizma grada Daruvara i okolice u
periodu od 2021. do 2026. godine. Općina Đulovac sudjeluje u
projektu kroz sve tri faze kao i grad Daruvar:
1. faza- analiza i istraživanje
2. faza- identificiranje strateških ciljeva i prioriteta
3. faza- izrada koncepta i akcijskog plana

kom

Količina

Cijena
(bez PDV-a)

1

Iznos

10000,00

10000,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO :

10.000,00 kn
0,00 kn
10.000,00 kn

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 o pružanju usluga 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 u Proračunu Općine Đulovac za 2021.-program 1002Javna uprava i administracija, Pozicija:39- ostale nespomenute usluge, Aktivnost-Akt.K100202-pripremanje akata
iz djelokruga JUO, klasifikacija-32399-ostale nespomenute 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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13.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 943-01/21-03/1
Ur.broj: 2111/05-03-21-03
Đulovac 8. lipanj 2021. godine
Na temelju članka 35. stavka 2. 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 65. Statuta Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2//2021) i članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br.1/2019) ,Općinski
načelnik donosi:
ODLUKU
o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac
prikupljanjem pisanih ponuda
I.
Odlukom o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac (u daljnjem tekstu:
Odluka) pokreće se postupak prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac (u daljnjem tekstu: prodaja
nekretnina) i to nekretnine označene kao :
r.br.

k.č.br.

katastar
k.o.

93/1
1
94/3

304352
Puklica

PL

naziv k.č.

260

podkućnice

237

podkućnice
Ukupno:

katastarska
kultura
kuća i
dvorište

površina
m²
144

voćnjak

360

dvorište

140
644

zemljišne knjige
z.k.
oznaka
uložak zemljišta
71
kuća i
dvorište
u Puklici
251
voćnjak

početna
cijena
EUR
493,99

početna
cijena kn
3.700,00

500

1.695,59

12.700,00

644

2.189,59

16.400,00

površina
m²
144

procijenbeni
elaborat
17/21 od
23.03.2021.

1 EUR = 7,49 kn –tečaj HNB za dan 09.06.2021.

Postupak prodaje opisanih nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac provoditi će se javnim natječajem i to
prikupljanjem pisanih ponuda.
II.
1. Početna prodajna cijena:
1.1. za nekretnine pod r.br. 1. označene kao : z.k. ul. br.71 k.o Puklica označenih kao - k.č.br.93/1 kuća i dvorište
u Puklici, površine 40 čhv ili 144 m² i z.k. ul. br.251 k.o Puklica označenih kao - k.č.br.94/3 voćnjak 139 čhv ili 500
m², sveukupne površine 644 m² iznosi 16.400,00 kn.
Početna prodajna cijena određena je na osnovu Procjembenog elaborata tržišne vrijednosti nekretnine u z.k.ul.br.
71 i 251 k.o. Puklica broj: 17/21 od 23.03.2021. koji je izradio Željko Petrović, dipl. ing. građ. , stalni sudski vještak
za graditeljstvo i procjenu nekretnina temeljem rješenja Županijskog suda u Bjelovaru br: 4 Su-1220/97 od
17.12.2019.
2. Uz ponudu treba priložiti i dokaz o plaćenoj jamčevini:
Podnositelj ponude koji se natječe za kupnju nekretnina danih na prodaju dužan je za sudjelovanje u natječaju
uplatiti u korist Općine Đulovac JAMČEVINU koja iznosi 10% od utvrđenog iznosa početne cijene za nekretninu
za koju podnosi ponudu:
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- z.k. ul. br.71 k.o Puklica označenih kao - k.č.br.93/1 kuća i dvorište u Puklici, površine 40 čhv ili 144 m² i z.k. ul.
br.251 k.o Puklica označenih kao - k.č.br.94/3 voćnjak 139 čhv ili 500 m², sveukupne površine 644 m² i sveukupne
cijene 16.400,00 kn , jamčevina u iznosu od 1.640,00 kn.
Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Đulovac IBAN HR28 2390001 1810500002 model 68, poziv na broj
odobrenja 7757 – OIB, uz naznaku : „JAMČEVINA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE
ĐULOVAC“.
III.
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe pod uvjetom da uplate jamčevinu za
određenu nekretninu.
Ponude za pisano javno nadmetanje se dostavljaju poštom preporučeno ili osobno Jedinstveni upravni odjel Općine
Đulovac u zatvorenom omotu s upozorenjem «Ponuda za natječaj-ne otvaraj».
Natjecatelji koji su podnijeli ponude u postupku pisanog javnog nadmetanja imaju pravo biti nazočni otvaranju
ponuda.
Otvaranje ponuda vrši Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama koje osniva i imenuje općinski načelnik.
Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Povjerenstvo će na sjednici najprije utvrditi da li je natječaj propisno objavljen, koliko je ponuda pristiglo i da li su
ponude predane u roku. Nakon toga će se pristupiti otvaranju ponuda prema redoslijedu prispijeća, a o čemu se
sastavlja zapisnika Povjerenstva.
Na temelju zapisnika iz prethodnog stavka, Povjerenstvo predlaže Načelniku, odnosno Općinskom vijeću
donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za svaku pojedinu nekretninu, odnosno o neprihvaćanju niti
jedne ponude.
IV.
Natjecatelj koji je uspio s najpovoljnijom ponudom (Kupac) dužan je cjelokupni iznos cijene postignut u Natječaju,
odnosno iznos prve rate ako je ugovorena obročna otplata, umanjeno za iznos uplaćenog jamstva uplatiti na žiroračun Proračuna Općine Đulovac IBAN:HR28 2390001 1810500002 sa pozivom na broj 68 7757 - OIB tvrtke,
odnosno OIB za fizičke osobe u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora, u protivnom smatra se da je natjecatelj
odustao od ponude u kojem slučaju gubi pravo na povrat uplaćenog jamstva.
Upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini u zemljišnim knjigama kupac stječe na temelju ugovora i potvrde
Općine kojom kupac dokazuje da je uplatio kupoprodajnu cijenu.
Rokovi i način obročne uplate utvrdit će se kupoprodajnim ugovorom.
Kupoprodajni ugovor sklopit će se najkasnije u roku od osam (8) dana od dana kada natjecatelj primi obavijest da
je utvrđen najpovoljnijim ponuđačem.
Kupac snosi troškove ovjere potpisa, provedbu Ugovora u zemljišnim knjigama i porez na promet a prodavatelj
snosi trošak postupka usmenog javnog nadmetanja, objave obavijesti i izrade teksta Ugovora.
Natjecatelju koji u natječaju ne uspije ili iz bilo kojih razloga u natječaju ne sudjeluje, uplaćena jamčevina vratit će
se odmah po okončanju nadmetanja.
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.
Iznimno, općinski načelnik, odnosno Općinsko vijeće sukladno Odluci o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br.1/2019) može odobriti obročnu
prodaju poslovnog prostora u najviše u 15 (petnaest) jednakih godišnjih obroka uz godišnju kamatnu stopu u visini
eskontne stope Hrvatske narodne banke.
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Ukoliko se kupoprodajna cijena isplaćuje u obrocima, na zahtjev kupca, načelnik, odnosno Općinsko vijeće
sukladno Zakonu i Statutu Općine, te Odluci o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu
Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br.1/2019) može dozvoliti uknjižbu prava vlasništva i prije
isplate kupoprodajne cijene uz uknjižbu prava zaloga na nekretnini koja je predmet kupoprodaje u visini iz
kupoprodajnog ugovora, u korist Općine.
Općina Đulovac zadržava pravo da u cijelosti ili u jednom dijelu poništi postupak javnog nadmetanja i da ne prihvati
nijednu ponudu bez obaveze da natjecatelje obavijesti o razlozima za takav postupak.
V.
Tekst javnog natječaja sastavni je dio ove Odluke i nalazi se u prilogu, a objaviti će se na oglasnoj ploči i na web
stranici Općine Đulovac (www.djulovac.hr ).
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Općinski načelnik
Anđelko Kolić,v.r.
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14.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 943-01/21-03/1-1
Ur.broj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 8. lipanj 2021. godine
Na temelju članka 65. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2021i članka 20. Odluke o
uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine
Đulovac“ br.1/2019) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac
prikupljanjem pisanih ponuda Klasa: 943-01/21-02/1, urbroj:211/05-03-21-03 od 06.04.2021. ,Općinski načelnik
donosi:
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provođenje Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu
Općine Đulovac
Članak 1.
Osniva se Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac
prikupljanjem pisanih ponuda ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) označenog kao :
- z.k. ul. br.71 k.o Puklica označenih kao - k.č.br.93/1 kuća i dvorište u Puklici, površine 40 čhv ili 144 m² i z.k. ul.
br.251 k.o Puklica označenih kao - k.č.br.94/3 voćnjak 139 čhv ili 500 m²
Članak 2.
Za članove Povjerenstva za raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u suvlasništvu Općine Đulovac
prikupljanjem pisanih ponuda ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) iz čl. 1 ove Odluke imenuju se:
1. Elvir Purić, dip.iur. za predsjednika
2. Josip Kastmiler, pročelnik JUO za člana
3. Antun Kolić, samostalni upravni referent za člana
Članak 3.
Zadatak Povjerenstva iz članka 2. ove Odluke je:
- utvrditi najpovoljnijeg ponuditelja,
- sastaviti zapisnik o svom radu,
- dozvoliti ponuditeljima koji su podnijeli ponude na javni natječaj za prodaju nekretnina da
prisustvuju otvaranju ponuda osobno ili putem opunomoćenika.
-prije otvaranja pristiglih ponuda, utvrditi broj zaprimljenih ponuda, te identitet nazočnih ponuditelja ili
njihovih opunomoćenika ,
-uzeti od ovlaštenih predstavnika/opunomoćenika Ponuditelja valjanu pisanu punomoć potpisanu i
ovjerenu od ovlaštene osobe za zastupanje i predstavljanje pravne osobe ,odnosno ako punomoć daje
fizička osoba ,
-otvoriti primljene ponude prema redoslijedu njihovog zaprimanja,
-utvrditi da li su ponude pravovremene i potpune ,
-nakon otvaranja ponuda pročitati sadržaj svake otvorene valjane (pravovremene i potpune ) ponude ,
-nepravovremene i nepotpune ponude Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje, već će odmah utvrditi
njihovu nevaljanost te napomenu o nevaljanosti unijeti u zapisnik,
- utvrditi najpovoljnijeg ponuditelja,
- sastaviti zapisnik o svom radu
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Članak 4.
Povjerenstvo dostavlja zapisnik o svom radu Općinskom načelniku/ vijeću Općine Đulovac na temelju kojeg će
općinski načelnik/vijeće donijeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će se prodati nekretnina u
vlasništvu Općine Đulovac .
Članak 5.
Za sve što nije navedeno u ovoj odluci primjenjivat će se odredbe iz Odluke o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br.1/2019).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Općinski načelnik
Anđelko Kolić,v.r.
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15.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 021-05/01-21-01/1
Urbroj:2111/05-01-21-01
Đulovac, 4. lipnja 2021.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. NN 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) , članka 41.
Statuta Općine Đulovac ( „Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2021, te članka 16. Poslovnika Općinskog vijeća
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br.6/VIII, 10/2017-I. izmjene i dopune, 2/2018-II. izmjene i dopune, i 9/2018-III.
izmjene i dopune ) Općinsko vijeće Općine Đulovac na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici VIII. Saziva održanoj 4.
lipanja 2021. donijelo je:
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća Mandatnog povjerenstva i
verifikaciji mandata članovima Općinskog vijeća Općine Đulovac
Članak 1.
Ovim Zaključkom prihvaća se Izvješće Mandatnog povjerenstva, klasa: 013-05/21-01/1, urbroj: 2111/05-01-21-01
od 4.06.2021. i verificira mandat članovima Općinskog vijeća Općine Đulovac.
Članak 2.
U Općinsko vijeće Općine Đulovac izabrani su:
I. Sa kandidacijske liste : DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA – DAMIR BAJS NL, HRVATSKA STRANKA
UMIROVLJENIKA - HSU , STRANKA UMIROVLJENIKA – SU, BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ,
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS, NARODNA STRANKA - REFORMISTI REF ORMISTI, NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE - NSH , GRAĐANSKO-LIBERALNA SAVEZ – GLAS,
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ - HSS BRAĆ E RADIĆ,
Nositelj kandidacijske liste: ANĐELKO KOLIĆ dobila je 5 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani
- BOŽO GRGIĆ
- NIKOLA JAKOVIĆ
- ANĐELKO JAKOVIĆ
- NIKOLA JAKOVIĆ
- GAŠPAR ANDREJIĆ
II. sa kandidacijske liste HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA
STRANKA - HSLS
Nositelj kandidacijske liste: DRAGO HODAK dobila je 5 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:
- JOZEFINA DELIGEGIĆ
- TUNA IVIĆ
- AUGU STIN ČOVIĆ
- SILVIJE DEVALD
- IVICA TOMIĆ
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III. sa liste DOMOVINSKI POKRET - DP
Nositelj kandidacijske liste: IVAN ŠILAR dobila je 2 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:
- IVAN ŠILAR
- PRENKO JAKOVIĆ
IV. sa kandidacijske liste SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositelj kandidacijske liste: SEBASTIJ AN SIMONOVIĆ dobila je 1 mjesto te je s ove kandidacijske liste
izabran
SEBASTIJAN SI MONOVIC
Članak 2.
Na osnovi članka 107. stavaka 1 i 2. u svezi članka 103. Zakona i članka 20. Ustavnog zakona o pravima
nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 ), utvrđuje se da na provedenim izborima
u Općinskom vijeću Općine Đulovac nije osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacional ne
manjine, te se broj članova općinskog vijeća povećava za 2 mjesta.
U skladu s člankom 107. stavkom 3. Zakona raspisat će se dopunski izbori za članove Općinskog vijeća Općine
Đulovac iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.
Članak 3.
Utvrđuje se da među izabranim članovima Općinskog vijeća Općine Đulovac, Anđelko Kolić iz Koreničana kao
izabrani općinski načelnik Općine Đulovac nakon provedenog drugog kruga glasovanja u izboru za općinskog
načelnika Općine Đulovac od 30. svibnja 2021. temeljem članka III. Objave Općinskog izbornog povjerenstva
Općine Đulovac o objavi Konačnih rezultata za izbor načelnika Općine Đulovac, klasa:013-03/21-01/1,
urbroj:2111/05-05-21-32 od 02.06.2021. obnaša dužnost vijećnika koja je nespojiva sa dužnošću općinskog
načelnika koju obavlja.
Članak 4.
Utvrđuje se da je Anđelko Kolić iz Koreničana 8.,rođen 10.09.1982., OIB:20015239120 kao izabrani općinski
načelnik Općine Đulovac nakon provedenog drugog kruga glasovanja u izboru za općinskog načelnika Općine
Đulovac od 30. svibnja 2021. temeljem članka III. Objave Općinskog izbornog povjerenstva Općine Đulovac o
objavi Konačnih rezultata za izbor načelnika Općine Đulovac, klasa:013-03/21-01/1, urbroj:2111/05-05-21-32 od
02.06.2021. Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac sukladno čl. 89. i 90 Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članku 64. Statuta Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine
Đulovac br.2/2021) podnio dana 02.06.2021. godine ostavku na nespojivu dužnost-vijećnika Općinskog vijeća
Općine Đulovac izabranog na lokalnim izborima za članove predstavničkih tijela Općine Đulovac od 16. svibnja
2021.
Nadalje, temeljem članka 8. Zakona o lokalnim izborima (“("Narodne novine", broj 144/12. 121/16, 98/19, 42/20,
144/20 i 37/21), čl. 4. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Đulovac vijeća („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.6/VIII, 10/2017-I. izmjene i dopune, 2/2018-II. izmjene i dopune, i 9/2018-III. Izmjene i dopune ) na mjesto
izabranog vijećnika Anđelka Kolića iz Koreničana 8 izabranog na lokalnim izborima za člana predstavničkih tijela
Općine Đulovac od 16. svibnja 2021., koji je dana 02.06. 2021. podnio Ostavku na mandat vijećnika Općinskog
vijeća Općine Đulovac zbog nespojive dužnosti, za vijećnika u Općinskom vijeću Općine Đulovac, kandidacijska
lista DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA – DAMIR BAJS NL, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU ,
STRANKA UMIROVLJENIKA – SU, BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ, HRVATSKA NARODNA
STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS , NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REF ORMISTI,
NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE – NSH , GRAĐANSKO-LIBERALNA SAVEZ – GLAS, HRVATSKA SELJAČKA
STRANKA BRAĆE RADIĆ - HSS BRAĆE RADIĆ dana 02. lipnja 2021. donijela je Odluku kojom se BOŽO
GRGIĆ iz Đulovca, Đurina 106 koji je bio 6. na izbornoj listi : DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA – DAMIR BAJS
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NL, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU , STRANKA UMIROVLJENIKA – SU, BLOK UMIROVLJENICI
ZAJEDNO – BUZ, HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, NARODNA STRANKA
– REFORMISTI – REF ORMISTI, NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE – NSH , GRAĐANSKO-LIBERALNA SAVEZ
– GLAS, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ - HSS BRAĆE RADIĆ na lokalnim izborima za članove
Općinskog vijeća Općine Đulovac održanim 16. svibnja 2021. imenuje za zamjenika člana Općinskog vijeća Općine
Đulovac.
Članak 5.
Utvrđuje se da je Drago Hodak iz Vukovja 44 kao izabrani vijećnik na lokalnim izborima za članove predstavničkih
tijela Općine Đulovac od 16. svibnja 2021., Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac podnio je dana 04.
lipnja 2021. godine zahtjev za mirovanjem mandata zbog nespojive dužnosti.
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA – HSLS
Nositelj kandidacijske liste Drago Hodak , donijela je dana 04.06.2021. Odluku kojom se temeljem članka 8. Zakona
o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12. 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21,), te na osnovu čl. 4.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Đulovac vijeća („Službeni glasnik Općine Đulovac br.6/VIII, 10/2017-I.
izmjene i dopune, 2/2018-II. izmjene i dopune, i 9/2018-III. izmjene i dopune ) na mjesto izabranog vijećnika Drage
Hodaka iz Vukovje 44 izabranog na lokalnim izborima za članove predstavničkih tijela Općine Đulovac od 16.
svibnja 2021., koji je dana 04.06. 2021. podnio Zahtjev za mirovanjem mandata vijećnika Općinskog vijeća Općine
Đulovac zbog nespojive dužnosti , za vijećnika u Općinskom vijeću Općine Đulovac, imenuje JOZEFINA
DELIGEGIĆ iz Đulovca, Frankopanska 3 koja je bila 8. kandidat na izbornoj listi kandidacijske liste: HRVATSKA
DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA – HSLS , Nositelj liste
Drago Hodak na lokalnim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Đulovac.
Članak 6.
Utvrđuje se da Zamjenik koji zamjenjuje vijećnika koji je stavio mandat u mirovanje ili mu je mandat prestao po sili
zakona (nespojiva dužnost) , ima pravo biti nazočan na konstituirajućoj sjednici, ubraja se u kvorum i ima pravo
sudjelovanja i odlučivanja, u skladu sa Zakonom.
Članak 7.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja , a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Predsjedavatelj:
Nikola Jaković,v.r.
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16.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 013-04/21-01/1
Urbroj:2111/05-01-21-1
Đulovac, 4. lipnja 2021.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. NN 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) , članka 53. i
54. Statuta Općine Đulovac ( „Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2021) te članka 16. Poslovnika Općinskog
vijeća („Službeni glasnik Općine Đulovac br.6/VIII, 10/2017-I. izmjene i dopune, 2/2018-II. izmjene i dopune, i
9/2018-III. izmjene i dopune ) Općinsko vijeće Općine Đulovac na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici VIII. Saziva
održanoj 4. lipanja 2021. donijelo je:
ODLUKU
o izboru Mandatnog povjerenstva (komisije) Općinskog vijeća Općine Đulovac
Članak 1.
Za članove Mandatnog povjerenstva (komisije) Općinskog vijeća Općine Đulovac izabrani su:
1. Gaspar Andrjić, za predsjednika
2. Nikola Jaković, za člana,
3. Ivan Šilar , za člana.
Članak 2.
Mandatno povjerenstvo (komisija) osim poslova koje obavlja na konstituirajućoj sjednici, u tijeku mandata:
- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i
imenima izabranih vijećnika temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim
izborima,
- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika
koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih
počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i
obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjenika vijećnika.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Predsjedavatelj:
Nikola Jaković,v.r.
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17.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 021-05/01-21-01/2
Urbroj:2111/05-01-21-01
Đulovac, 4. lipnja 2021.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno 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 41. Statuta Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2021) , te članka 17. Poslovnika
o radu Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Đulovac br.6/VIII, 10/2017-I. izmjene i dopune, 2/2018-II.
izmjene i dopune, i 9/2018-III. izmjene i dopune), Općinsko vijeće Općine Đulovac na svojoj 1. (konstituirajućoj)
sjednici VII. Saziva održanoj 4. lipanja 2021. donijelo je:
ODLUKU
o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja
Članak 1.
Povjerenstvo za izbor i imenovanja Općine Đulovac ima predsjednika i dva člana.
Članak 2.
U Povjerenstvo za izbor i imenovanja Općine Đulovac izabrani su:
1. Ivan Šilar, za predsjednika
2. Anđelko Jaković, za člana,
3. Božo Grgić , za člana.
Povjerenstvo za izbor i imenovanje predlaže:
- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
- izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
- imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog
vijeća,
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Predsjedavatelj:
Nikola Jaković,v.r.

31

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“
GODINA 2021. BROJ 6. Đulovac, 8. lipanj 2021. godine
32

18.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 021-05/01-21-01/3
Urbroj:2111/05-01-21-1
Đulovac, 4. lipnja 2021.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno 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 41. Statuta Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2021) , te članka 11. Poslovnika
o radu Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Đulovac br.6/VIII, 10/2017-I. izmjene i dopune, 2/2018-II.
izmjene i dopune, i 9/2018-III. izmjene i dopune), Općinsko vijeće Općine Đulovac na svojoj 1. (konstituirajućoj)
sjednici VII. Saziva održanoj 4. lipanja 2021. donijelo je:

ODLUKU
o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Đulovac

Članak 1.
Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Đulovac izabran je NIKOLA JAKOVIĆ iz Malih Bastaja 19 A.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković,v.r.
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19.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 021-05/01-21-01/4
Urbroj:2111/05-01-21-1
Đulovac, 4. lipnja 2021.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.
33/01, 60/01-vjerodostojno 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 41. Statuta Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2021) , te članka 11.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Đulovac br.6/VIII, 10/2017-I. izmjene i dopune,
2/2018-II. izmjene i dopune, i 9/2018-III. izmjene i dopune), Općinsko vijeće Općine Đulovac na svojoj 1.
(konstituirajućoj) sjednici VII. Saziva održanoj 4. lipanja 2021. donijelo je:

ODLUKU
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Đulovac

Članak 1.
Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Đulovac izabran je IVAN ŠILAR iz Velikih Bastaja 113.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković,v.r.
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20.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 021-05/01-21-01/5
Urbroj:2111/05-01-21-01
Đulovac, 4. lipnja 2021.
Na temelju članka 35. 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 41. Statuta Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2021) , te članka 18. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Đulovac br.6/VIII, 10/2017-I. izmjene i dopune, 2/2018-II. izmjene i
dopune, i 9/2018-III. izmjene i dopune), Općinsko vijeće Općine Đulovac na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici VIII.
Saziva održanoj 4. lipanja 2021. Povjerenstva za izbor i imenovanje donijelo je:
ODLUKU
o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Članak 1.
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općine Đulovac ima predsjednika i dva člana
Članak 2.
U Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općine Đulovac izabrani su:
1. JOAKIM JAKOVIĆ , za predsjednika
2. ANĐELKO JAKOVIĆ, za člana,
3. NIKOLA JAKOVIĆ iz Nove Krivaje 43, za člana.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković,v.r.
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21.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 021-05/01-21-01/6
Urbroj:2111/05-01-21-01
Đulovac, 4. lipnja 2021.
Na temelju članka 35. 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 41. Statuta Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2021) , te članka 19. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Đulovac br.6/VIII, 10/2017-I. izmjene i dopune, 2/2018-II. izmjene i
dopune, i 9/2018-III. izmjene i dopune), Općinsko vijeće Općine Đulovac na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici VIII.
Saziva održanoj 4. lipanja 2021. Povjerenstva za izbor i imenovanje donijelo je:
:
ODLUKU
o izboru Komisije za proračun i financije
Članak 1.
Komisija za proračun i financije Općine Đulovac ima predsjednika i dva člana.
Članak 2.
U Komisiju za proračun i financije Općine Đulovac izabrani su:
1. GASPAR ANDREJIĆ, za predsjednika
2. AGETA KOLIĆ , za člana,
3. PRENKO JAKOVIĆ , za člana.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković,v.r.
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«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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