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„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“ broj 11/2018
02. studeni 2018.

1.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 023-05/18-01/1
Urbroj: 2111/05-03-18-03
Đulovac, 18. rujan 2018. 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 i 19/13), članka 50. Statuta Općine
Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 47XIII i 2/2018-Statutarna odluka o izmjeni i dopunu Statuta
Općine Đulovac), i članka 8. tč.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni
glasnik Općine Đulovac br.1/2017): Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude HAIDELBERG proizvodnja roleta, stolarije, garažnih vrata i limarije za dobavom i
ugradnjom PVC vrat i prozora na objekt matičnog ureda u Đulovcu
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 18-01-551 od 18.09.2018. ,Rolete, PVC stolarija, Limarija
HAIDELBERG proizvodnja roleta, stolarije, garažnih vrata i limarije iz Daruvara, Matije Gupca 1, OIB:25312973627
za dobavom i ugradnjom PVC vrata i prozora na objektu matičnog ureda u Đulovcu u ukupnom iznosu od
11.559,31 kn.
U cijenu nije uračunat PDV.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.
1

2

3

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

Količina

PVC VRATA 1K 1165x2350 mm ID5 bijeli ZL.H
1375X2570 mm Profil: Autoplast IDEAL 4000 Boja;
BIJELA Ispuna: (1 I 2) SATINATO 4-16-4 -LOWE+argon Ug=1,1W/m2K Rw=30dB , (3) ISPUNA:PVC
24 mm- bijela Uw=1,44 Wm2K prema nacrtu u prilogu.
Dodatna oprema :okapnica AL za ulazna vrata bijela
PVC STIJENA 565Xx2050 m ID4 bijeli ZL.H
1375X2570 mm Profil: Autoplast IDEAL 4000 Boja;
BIJELA Ispuna:SATINATO 4-16-4 -LOW-E+argon
Ug=1,1W/m2K Rw=30dB , prema nacrtu u prilogu
PVC PROZOR 1K 2000x2050 m ID5 bijeli ZL.H
1375X2570 mm Profil: Autoplast ENERGETO
pOWERDUR 5000 Boja; BIJELA
Ispuna:SATINATO 4-16-4 -LOW-E+argon
Ug=1,1W/m2K Rw=30dB , Uw=1,28 Wm2K prema
nacrtu u prilogu

kom

1

Cijena
(bez
PDV-a)
7435,41

kom

1

kom

1

rabat

Iznos

47,00

7435,41

2049,62

0,00

2049,62

7962,98

47,00

7962,98

UKUPNO:
POPUST
SVEUKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

17.448,01 kn
8.200,56 kn
9.247,45 kn
2.311,86 kn
11.559,31 kn

Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke , naručitelj će dostaviti
narudžbenicu za ugovorene usluge.
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Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2018.-program 1004IZGRADNJA OBJEKATA Akt.K100403-Kapitalne donacije mjesnoj samoupravi , pozicija 192- rekonstrukcijapostavljanje fasade i izmjena stolarije na općinskoj zgradi i rekonstrukcija matičnog ureda, konto:-42129- ostali
poslovni građevinski objekti.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.

2.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 406-06/18-06/1
Urbroj: 2111/05-03-18-03
Đulovac, 02. listopad 2018.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 i 123/17), članka
50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), 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 izvođenjem radova na demontaži stare i postavljanju nove elektroinstalacije u
prostoru matičnog ureda u Đulovcu
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 3/2018 od 02.10.2018. obrta „ELEKTROIVIĆ“ elektroinstalaterski
obrt, vl. Petar Ivić, OIB:44161742461, Kralja Tomislava 2, 43 532 Đulovac za izvođenjem radova na demontaži
stare i postavljanju nove elektroinstalacije u prostoru matičnog ureda u Đulovcu u ukupnom iznosu od 7.018,75
kn.
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :
r.br.
.1
2
3
4
.5
6
7
8
.9

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
dobava i montaža plastičnih kanailca 16x25
dobava i polaganje kabla PPY 5x2,5
dobava i polaganje kabla PPY 3x1,5
dobava i montaža parapetnog kanala sa 6 utičnica
dobava i montaža prekidača OG
dobava i montaža LED svijetiljki 4x12V
prespajanje ormara
rad dva montera
demontaža postojeće instalacije

Jed.
mjera
m
m
m
komplet
kom
kom
paušal
h
h

Količina
26
22
20
1
1
2
1
20
8

Cijena
(bez PDVa)
18,00
16,00
10,00
1050,00
65,00
520,00
200,00
80,00
80,00
UKUPNO:
PDV 25%

Iznos
468,00
352,00
200,00
1050,00
65,00
1040,00
200,00
1600,00
640,00
5.615,00 kn
1.403,75 kn
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SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

7.018,75 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 na način da 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 2018.-program 1004IZGRADNJA OBJEKATA Akt.K100403-Kapitalne donacije mjesnoj samoupravi , pozicija 192- rekonstrukcijapostavljanje fasade i izmjena stolarije na općinskoj zgradi i rekonstrukcija matičnog ureda, konto:-42129- ostali
poslovni građevinski objekti.
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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3.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 363-05/18-05/1
Urbroj: 2111/05-03-18-03
Đulovac, 02. listopad 2018. 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 i 19/13), članka 50. Statuta Općine
Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), 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 izvođenjem radova na sanaciji divljeg odlagališta otpada u Batinjanima
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj:45 od 02.10.2018. „Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i
usluge, , vl. Gege Jakovića, Veliki Bastaji 46 , OIB:00646262693 zastupano po vlasniku Gegi Jakoviću za
izvođenjem radova na sanaciji divljeg odlagališta otpada u Batinjanima u ukupnom iznosu od 38.750,00 kn.
U cijenu je uključen PDV.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.
1
2
3

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
prijevoz građevinskog otpada na relaciji Batinjani deponija građevinskog otpada Đulovac
prijevoz građevinskog otpada na relaciji Batinjani Bjelovar (Poduzeće za ceste)
rad stroja na utovaranju građevinskog otpada u
Batinjanima i poravnanju terena

Jed.
mjera
m³

Količina
620

Cijena
(bez PDV-a)
30,00

Iznos

m³

80

30,00

2400,00

h

40

250,00

10000,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

31.000,00 kn
7.750,00 kn
38.750,00 kn

18600,00

Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke , naručitelj će dostaviti
narudžbenicu za ugovorene radove, te će sa ponuditeljem sklopiti ugovor o izvođenju radova.
.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac za 2018. ,
Program:1003:Održavanje komunalne infrastrukture6, Aktivnost:A101304-održavanje komunalne infrastrukture i
objekata, pozicija:64: sanacija divljih odlagališta , ekonomska klasifikacija:32349-ostale komunalne 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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4.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 406-06/18-01/4
Urbroj: 2111/05-03-18-03
Đulovac, 02. listopad 2018. 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 123/17), članka 50.
Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII i 20/2108 - Statutarna Odluke o izmjeni
i dopuni Statuta Općine Đulovac) 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 nabavom i automobila marke Škoda roomster 1,65 TDI Elegance
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se pred ponudi/predračunu broj 2109 od 02.10.2018. poduzeća AUTO KOTRBA d.o.o.,
Domobranska 1, 43500, Daruvar, OIB: 61825486597 za nabavom i dobavom automobila marke Škoda roomster
1,65 TDI Elegance u ukupnom iznosu od 68.000,00 kn. Plaćanjem po predračunu ostvaruje se popust u iznosu od
10%.
U cijenu je uključen PDV.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva
r.br.
1

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
Model automobila: Roomster, Tip automobila: 1,6 TDI, Godina proizvodnje:
2014. godište Godina modela: 2012.
Prijeđeni kilometri: 98598 km
Motor: Diesel Snaga motora: 77 kW Radni obujam: 1598 cm3
Mjenjač: Mehanički mjenjač
Broj stupnjeva: 5 stupnjeva
Stanje: rabljeno Vlasnik: prvi Servisna knjiga: Da
Dodatni podaci:
• Oblik karoserije: kombibus, Broj vrata: 5, Broj sjedala: 5, Boja: plava
• Vrsta pogona: prednji
Dodatna oprema vozila: Brisač stražnjeg stakla Sjedalo vozača i suvozača
podesivo po visini
• Maglenke, Uzdužni krovni nosači, Mehan. mjenjač 5-brzina
• Pomična (podesiva) stražnja sjedala, Filter protiv prašine
• Branici u boji vozila, Brojač okretaja, Kuke na vratima u boji vozila
• Priprema za radio/4 zvučnika
• Rezervni kotač standardne veličine, Aluminijski naplatci -15
• Zaštita podvozja /motora,Tonirana stakla, Putno računalo

Jed.
mjera

kom

Količina

1

Cijena
(bez
PDV-a)

Iznos

54400,00

54400,00

UKUPNO:
OSNOVICA ZA PDV
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

54.400,00 kn
54.400,00 kn
13.600,00 kn
68.000,00 kn

Članak 3.
Sukladno članku 7. 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
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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.
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 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u proračunu općine Đulovac 2018.-godinu : Program 1002JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA Pozicija:198-kupnja službenog automobila, Akt. K100201 –stručno
administrativno i tehničko osoblje, klasifikacija/konto-42311-osobni automobili.
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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5.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 013-01/18-03/1
URBROJ: 2111/05-03-18-03-MO
Đulovac, 9. listopad 2018.
Na temelju članka Na temelju članka 4 1 . st.2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12
i 121/16, dalje: Zakon) i članka 30. Odluke o postupku izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora Općine Đulovac
(„Službeni glasnik Općine Đulovac“ br.4/XIII) Općinski načelnik Općine Đulovac donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Stalnog sastava izbornog povjerenstva za provođenje izbore za članove Vijeća mjesnih
odbora Općine Đulovac
Članak 1.
U Stalni sastava izbornog povjerenstva za provođenje izbore za članove Vijeća mjesnih odbora Općine Đulova
imenuju se:
1. Elvir Purić, magistar prava, za predsjednika,
2. Branislav Bijelić, za člana,
3. Josip Šilarić, za člana,
1. Josip Kastmiler, za zamjenika predsjednika,
2. Antun Kolić, za zamjenika člana,
3. Jasna Erjavec, za zamjenika člana
Članak 2.
Općinsko izborno povjerenstva za provođenje izbore za članove Vijeća mjesnih odbora Općine Đulovac:
- izravno brine za zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća,
- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,
- ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća,
- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu listu svih
kandidacijskih lista za izbor članova vijeća,
- određuje biračka mjesta za izbore članova vijeća,
- imenuje predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih odbora,
- nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,
- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća u skladu s ovom Odlukom,
- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,
- objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,
- obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora za članove vijeća,
- prikuplja i objavljuje rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području,
- objavljuje rezultate izbora za vijeća,
Članak 3.
Potpredsjednik izbornog povjerenstva zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti sa
svim ovlastima predsjednika, a svi članovi izbornog povjerenstva imaju jednaka prava i dužnosti.
Članovi izbornog povjerenstva i kao i njihovi zamjenici imaju pravo na naknadu za svoj rad.
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Članak 4.

Ovo Rješenje na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“, oglasnoj ploči
Općine Đulovac i web stranicama Općine Đulovac.
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.

6.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 351-02/18-01/2
Urbroj: 2111/05-05-18-05
Đulovac, 26. listopad 2018. godine
Na temelju članka 197. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 50. Statuta
Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII i 2/2018 - Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni
Statuta Općine Đulovac i 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac „) Općinski načelnik
Općine Đulovac, dana 26. listopada 2018., donosi
ODLUKU
o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu za izvođenje radova na sanaciji i zatvaranju
odlagališta neopasnog otpada u naselju Cjepidlake
Članak 1.
1. Naziv naručitelja: OPĆINA ĐULOVAC
Sjedište naručitelja: Đurina 132
Matični broj naručitelja: 02554666, OIB: 83207178681
Broj računa: IBAN 28 2390001 1810500002
Telefon:, telefaks: 043 382 028, 043 382 027
E-pošta: opcina.djulovac@gmail.com
2. evidencijski broj nabave: I/20-EVM
3. Predmet nabave: radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta neopasnog otpada u naselju Cjepidlake na k.č.br.
311 u k.o. Đulovac u naselju Đulovac, općina Đulovac, Bjelovarsko-bilogorska županija, Republika Hrvatska
4. Procijenjena vrijednost nabave: 1.624.422,40 kn HRK bez uključenog PDV-a
5. Odabrani postupak nabave: otvoreni postupak javne nabave
6. Za članove stručnog povjerenstva imenuje se
1. Slobodanka Čalić, dipl. pravnica - sa važećim certifikatom u području javne nabave, Klasa: 406-01/1606/553 Urbroj: 526-06-02-03/3-16-2 izdan od strane Ministarstva gospodarstva, maloga i srednjeg
poduzetništva i obrta, Uprava za sustav javne nabave zadužen za provedbu postupka javne nabave
2. Josip Kastmiler, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela , ne posjeduje važeći certifikat iz područja
javne nabave, - zadužen za pripremu postupka nabave,
3. Jasna Erjavec, samostalni upravni referent u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac, ne
posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave, - zadužena za pripremu postupka nabave,
4. Branislav Bijelić, komunalni redar , ne posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave, zadužen
za tehničke specifikacije.
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Članak 2.
Ovlašteni predstavnici iz točke 6. sudjeluju u pripremi i provedbi postupka javne nabave, izradi dokumentacije za
nadmetanje, prethodnoj analizi tržišta, komunikaciji s gospodarskim subjektima, u javnom otvaranju ponuda,
pregledu, analizi i ocjeni ponuda, predlaganje odluke o odabira najpovoljnije ponude ili odluke o poništenju , te
obavljaju ostale poslove u vezi s postupkom javne nabave.
Ovlašteni predstavnici dužni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 80.
Zakona o javnoj nabavi u predmetnoj javnoj nabavi.
Članak 3.
Odgovorna osoba javnog naručitelja je Drago Hodak, općinski načelnik Općine Đulovac.
Članak 4.
Administrativne poslove za Stručno povjerenstvo iz članka 1. točke 6. ove Odluke obavljat će Jedinstveni upravni
odjel Općine Đulovac.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit 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: 023-05/18-02/1
Urbroj: 2111/05-03-18-03
Đulovac, 29. listopad 2018. 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 i 19/13), članka 50. Statuta Općine
Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 47XIII i 2/2018-Statutarna odluka o izmjeni i dopunu Statuta
Općine Đulovac), i članka 8. 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 o izvođenju radova na ugradnji centralnog grijanja u prostorijama
matičnog ureda u Đulovcu
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 6 od 29.10.2018. „Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca,
bana J.Jelačića 6., OIB:88945219889, za izvođenjem radova na ugradnji centralnog grijanja u prostorijama
matičnog ureda u Đulovcu u ukupnom iznosu od 11.559,31 kn.
U cijenu nije uračunat PDV.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.
1

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
radovi na ugradnji centralnog grijanja u prostorijama
matičnog ureda u Đulovcu

Jed.
mjera
komplet

Količina
1

Cijena
(bez PDV-a)
6672,0000000

OSNOVICA ZA PDV
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
6672,00
6.672,00 kn
1.668,00 kn
8.340,00 kn

Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke , naručitelj će dostaviti
narudžbenicu za ugovorene usluge.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2018.-program 1004IZGRADNJA OBJEKATA Akt.K100403-Kapitalne donacije mjesnoj samoupravi , pozicija 192- rekonstrukcijapostavljanje fasade i izmjena stolarije na općinskoj zgradi i rekonstrukcija matičnog ureda, konto:-42129- ostali
poslovni građevinski objekti.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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8.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 406-09/18-02/2
Urbroj: 2111/05-05-18-05
Đulovac, 29. listopada 2018.
Temeljem članka 302. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 – u daljnjem tekstu: ZJN 2016) i
članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i,4/XIII i 2/2018- Statutarna Odluke
o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), općinski načelnik Općine Đulovac donio je
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za rekonstrukcija i dogradnja doma u Velikim Bastajima
Članak 1.
U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za radove na rekonstrukcija i dogradnja doma u Velikim
Bastajima, evidencijski broj nabave: 19-EMV, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike
Hrvatske, broj:2018/S 0F2-0024982 od 12.09. 2018., naručitelj, Općina Đulovac, sukladno kriteriju odabira ponuda,
donosi odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude sljedećeg ponuditelja:
•

ELMO d.o.o. , iz Grubišnog Polja, Ignjatička 10, 43 290 Grubišno Polje,OIB:26548259188, broj ponude :
4-10-2018 od 04.10.2018. u iznosu od 3.136.427,66 kn bez PDV-a odnosno u ukupnom iznosu od
3.920.534,58 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: rekonstrukcija i dogradnja doma u Velikim Bastajima, evidencijski broj nabave: 19-EMV
3. Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 3.155.260,87 bez PDV-a
4. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi:
Ponuditelj ELMO d.o.o.iz Grubišnog Polja, Ignjatička 10, 43 290 Grubišno Polje,OIB:26548259188, sa
podugovarateljem Deming d.o.o. , OIB:86680187468 P. Svačića 37, Sirač , koji će izvoditi geodetske
radove u vrijednosti podugovora od 1.090.154,11 kn -a ( 35 % vrijednosti ugovora ) i podugovarateljem
GEO MS d.o.o. OIB: 73669836633 iz Daruvara , Ivana Zajca 5. koji će izvoditi radove na iskolčenju trase
instalacija i objekata u iznosu 4.000,00 kn bez PDV-a ( 1 % vrijednosti ugovora )
5. Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:
Ponuda ponuditelja ELMO d.o.o.
, iz Grubišnog Polja, Ignjatička 10, 43 290 Grubišno
Polje,OIB:26548259188, valjana je ponuda, te je prema kriteriju odabira ocjenjena sa 100 bodova i kao
takova odabrana je kao ekonomski najpovoljnija ponuda.
6. Razlozi isključenja ponuditelja:
Nema isključenih ponuditelja,
7. Razlozi za odbijanje ponude:
Nema odbijenih ponuditelja,
8. Rok mirovanja:
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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.

9. 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.
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 za radove na rekonstrukcija i dogradnji doma u Velikim
Bastajima, evidencijski broj nabave: 19-EMV, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike
Hrvatske, broj:2018/S 0F2-0024982 od 12.09. 2018., naručitelj, Općina Đulovac, pravovremeno je zaprimio 2 (dvije)
ponude.
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu naručitelja, na sjednici otvorenoj za javnost, otvorilo je pristigle ponude dana
04.10.2018. u 12,00 sati i zapisnički konstatiralo da je su pristigle slijedeće ponude:
1. ELMO d.o.o. , iz Grubišnog Polja, Ignjatička 10, 43 290 Grubišno Polje, broj ponude 4-10-2018 od 04.10.2018.
2. ST GRAMIT d.o.o. , iz Splita, J. Klovića 16/A, 21 000 Split broj ponude 431/2018 od 04.10.2018.
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu naručitelja započelo je pregled, ocjenu i usporedbu ponude dana
09.10.2018. i isto dovršilo 25.10.2018.
Pregledom i ocjenom ponude utvrđeno je da je ponuditelj ELMO d.o.o. iz Grubišnog Polja, Ignjatička 10, 43 290
Grubišnog Polja,OIB:26548259188 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 najpovoljnija ponuda,
te je riješeno kao u izreci ove Odluke.

Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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9.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 361-08/18-07/2
Urbroj: 2111/05-03-18-03
Đulovac, 02. studeni 2018.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 i 123/17), članka
50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), 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 izvođenjem radova na rekonstrukciji-djelomičnom prekrivanju krovišta objekta
društvenog doma u Borovoj Kosi
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 94/2018 od 02.10.2018. poduzeća LIM MONTING d.o.o., Vrlika
7, Daruvar, OIB:36284616831 za izvođenjem radova za izvođenjem radova na rekonstrukciji-djelomičnom
prekrivanju krovišta objekta društvenog doma u Borovoj Kosi u ukupnom iznosu od 53.342,50 kn.
U cijenu je uključen PDV.
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :

Članak 2.

OPIS
1.1.

jed. mjere

količina

jed. cijena

UKUPNO

Demontaža postojećeg pokrova i letve

1.2.

Dobava i montaža krovne letve 4x5 i podletve, letvanje krovišta

1.3.

Dobava i montaža glinenog crijepa Tondah jupiter eng.

1.4.

Dobava i montaža sljemena sa nosačima i kopčama

1.5.

Dobava i montaža snjegobrana za crijep

1.6.

Dobava i montaža OSB ploče 12 mm

1.7.

Dobava i montaža krovne folije 150 g

1.8.

Izrada i montaža žljeba RŠ.33 lim.poc.okr

1.9.

Izrada i montaža kotlića žljebe RŠ.33 lim.poc.okr

1.10.

Izrada i montaža cijevi RŠ.33 lim.poc.okr

1.11.

Izrada i montaža zidnog lima RŠ.41 lim.pcb

1.12.

Izrada i montaža veterlima lima i lim 41 RŠ.41 lim.pcb

168,00 m²

m2

168,00

5,00

840,00

168,00 m²

m2

168,00

45,00

168,00 m²

m2

168,00

83,00

14,50 m¹

m¹

14,50

190,00

kom

150,00

5,50

168,00 m²

m2

168,00

65,00

168,00 m²

m2

168,00

10,00

19,00 m¹

m¹

19,00

55,00

kom

2,00

40,00

9,50 m¹

m¹

9,50

55,00

7,50 m¹

m¹

7,50

65,00

31,00 m¹

m¹

31,00

65,00

7.560,00
0,00
13.944,00
0,00
2.755,00
0,00
825,00
0,00
10.920,00
0,00
1.680,00
0,00
1.045,00
0,00
80,00
0,00
522,50
0,00
487,50
0,00
2.015,00

UKUPNO :
PDV 25 %
SVEUKUPNO:

42.674,00
10.668,50
53.342,50
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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 se na način da će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu i sa istim sklopiti ugovor za predmetne radove
Članak4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u proračunu općine Đulovac 2018.-program 1004IZGRADNJA OBJEKATA Pozicija:226-rekonstrukcija krovišta doma Borova Kosa, Aktivnost-Akt.K100403kapitalne donacije mjesnoj samoupravi, klasifikacija/konto-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”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
Obrazloženje:

Općinski načelnik Općine Đulovac uputio je Zahtjev za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenjem radova
na rekonstrukciji-djelomičnom prekrivanju krovišta objekta društvenog doma u Borovoj Kosi, Evidencijski broj nabave: E-I/13EVM-JN/2018, klasa: 361-08/18-07/1, ur.broj:2111/05-03-18-03 od 25.10.2018.
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.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 2/XII 4/XIII i 20/2108 - Statutarna Odluke
o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), članka 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018) i Planu javne nabave Općine Đulovac za 2018. , («Službeni glasnik Općine
Đulovac« broj 13/2017 , 2/2018-I. izmjene i dopune , 6/2018-II. Izmjene i dopune, 8/2018-III. izmjene i dopune, 9/2018-ispravak
i 10/2018-IV.-izmjene i dopune), Općinski načelnik Općine Đulovac upućuje Zahtjev za dostavu ponuda u postupku
jednostavne nabave za izvođenjem radova na rekonstrukciji-djelomičnom prekrivanju krovišta objekta društvenog doma u
Borovoj Kosi
Sukladno članku 7. 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.
Zahtjev za dostavu ponuda upućen je upućen je slijedećim ponuditeljima:
1. LIM MONTING d.o.o., Vrlika 7, Daruvar, zahtjev upućen telefonski
2. ŠILAR d.o.o. za graditeljstvo i usluge, Veliki Bastaji 101, e-mail: bozosilar@gmail.com
3. Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6, E-mail: pzskocaj@net.hr
Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 43.000,00 kn bez uključenog poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).
Do dana, 30. listopada 2018., do kojeg je bio rok za dostavu ponuda ponudu je dostavio samo ponuditelj:
-

LIM MONTING d.o.o., Vrlika 7, Daruvar, OIB:36284616831 koji je za izvođenjem radova na rekonstrukcijidjelomičnom prekrivanju krovišta objekta društvenog doma u Borovoj Kosi ponudio cijenu u iznosu od 42.674,00
kn bez PDV-a, odnosno 53.342,50 kn sa uključenim PDV-om.

Sukladno točci 4.1. Zahtjeva za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenjem radova na rekonstrukcijidjelomičnom prekrivanju krovišta objekta društvenog doma u Borovoj Kosi, Evidencijski broj nabave: E-I/13-EVM-JN/2018,
klasa: 361-08/18-07/1, ur.broj:2111/05-03-18-03 od 25.10.2018.
Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva, s istom vrstom, svojstvima i kvalitetom predmeta nabave u skladu s a Zahtjevom za
dostavu ponuda, a koja je određena prema najnižoj cijeni, te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
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10.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/10
URBROJ: 2111/05-03-178-03
Đulovac, 03. listopad 2018.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i,4/XIII i 2/2018Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog
pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene
i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog
pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja
2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/
Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
Gordana Čović
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, GORDANI ČOVIĆ iz Đulovca, ul. Đurina 164 OIB:72567002757 odobrava se isplata
bespovratnih sredstava u iznosu od 5.000,00 kuna u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za
mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se
osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor, a sve sukladno točci 6. Programa mjera za rješavanje
stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018) ,te
Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja
mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018.
Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR60 2340009 3211256026 kod PBZ-a, a sve
prema točci 6. podtočka 6.1 , Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području
Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018).
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
1007.- SOCIJALNA SKRB, Aktivnost A100703-Ostali programi socijalne skrbi, pozicija: 221: sufinanciranje
troškova stambenog zbrinjavanja., račun: 37219- ostale naknade iz proračuna u novcu
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku Općine Đulovac»
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak
Obrazloženje:

GORDANA ČOVIĆ iz Đulovca, ul. Đurina 164 OIB:72567002757 podnijela je dana 25.07.2018. pod rednim brojem

8. zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za mjeru 6.1.
Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava

str. 16

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“ broj 11/2018
02. studeni 2018.

postojeći stambeni prostor, a sve sukladno točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na
području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune ) ,te Javnom pozivu mladim
obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. https://djulovac.hr/javni-poziv-mladimobiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcinedulovac/
Sukladno točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac („Službeni
glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za
korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. u cilju poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac namjerava se pomoći stanovništvu u rješavanju stambene problematike s ciljem sprječavanja raseljavanja te poticanja
naseljavanja mladih obitelji na područje Općine Đulovac. Mladom obitelji u smislu ovog Programa, smatra se podnositelj i
njegov bračni ili izvanbračni drug pod uvjetom da jedan od njih nije navršio 35 godina života prije raspisivanja javnog poziva,
te da svoje stambeno pitanje rješavaju stjecanjem vlasništva nad nekretninom po prvi put.
Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu iz mjere 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju
obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor predmetnog Programa iznosi
5.000,00 kuna po jednom odobrenom zahtjevu. Odobrena sredstva Općina Đulovac će isplatiti na žiroračun podnositelja
zahtjeva a na osnovu odgovarajuće dokumentacije (račun, predračun, situacija, ugovor o izvođenju radova i sl) .

Uz zahtjev je podnositelj dostavio:
Obrazac 3. – prijava za Mjeru 1.1.
preslika osobne iskaznice podnositelja iz kojih je vidljivo da je podnositeljica rođen 16.01.1989. tj. da je mlađa od
40 godina,
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk.ul. br.587 k.o.
Krivaja za k.č.br. 421/3 k.o. Krivaja iz kojeg je vidljivo da je Gordana Čović vlasnik nekretnine na adresi ul. Đurina
164, Đulovac)
izjava za suvlasnika (obrazac 9)
dokaz o plaćanju računa sa preslikom računa
dokaz o tome da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova obitelji (izjava ili drugi dokumentObrazac 5)
izjava da de prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu (Obrazac 6)
izjava o promjeni prebivališta (Obrazac 8)
Izjava o zaštiti osobnih podataka (obrazac 10)
dokaz o tome da podnositelj zahtjeva ni drugi član njegove obitelji nije prodao ili na drugi način otuđio nekretninu u
vlasništvu ili suvlasništvu na području RH a za povećanje kvadrature stambenog prostora potrebno je priložiti i:
kupoprodajni ugovor
kopiju računa kupljene građevinske opreme i materijala
čime je ispunila sve uvjete iz točke 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje
sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1, urbroj:2111/05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. za mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili
stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor, te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
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11.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/11
URBROJ: 2111/05-03-178-03
Đulovac, 09. listopad 2018.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i,4/XIII i 2/2018Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog
pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene
i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog
pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja
2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijavaza-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/
i
https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstavapri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od

01.10.2018. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
Zoran Kolić
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, ZORANU KOLIĆ iz Đulovca, ul. Dr. Ante Starčevića 17 OIB:3444 3644741
odobrava se isplata bespovratnih sredstava u iznosu od 5.000,00 kuna u okviru mjera za poticanje rješavanja
stambenog pitanja za mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili
stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor, a sve sukladno točci 6. („Službeni
glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu
prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa:
370-03/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac
https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenogpitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ i https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladimobiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcinedulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od 01.10.2018.

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR56 2402006 3204032501 kod ZAB-e, a sve prema
točci 6. podtočka 6.1 , Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune).
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
1007.- SOCIJALNA SKRB, Aktivnost A100703-Ostali programi socijalne skrbi, pozicija: 221: sufinanciranje
troškova stambenog zbrinjavanja., račun: 37219- ostale naknade iz proračuna u novcu
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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Obrazloženje:
ZORAN KOLIĆ iz Đulovca, ul. Dr. Ante Starčevića 17 OIB:3444 36447441 podnio je dana 26.07.2018. pod rednim brojem
12. zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za mjeru 6.1.
Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava
postojeći stambeni prostor, a sve sukladno točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na
području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim
obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac
https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenogpitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ i https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladimobiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcinedulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od 01.10.2018.
Sukladno točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac („Službeni
glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za
korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018.
https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-zakoristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/
i
https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstavapri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od
01.10.2018.
u cilju poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac namjerava se pomoći stanovništvu
u rješavanju stambene problematike s ciljem sprječavanja raseljavanja te poticanja naseljavanja mladih obitelji na područje
Općine Đulovac. Mladom obitelji u smislu ovog Programa, smatra se podnositelj i njegov bračni ili izvanbračni drug pod
uvjetom da jedan od njih nije navršio 40 godina života prije raspisivanja javnog poziva, te da svoje stambeno pitanje rješavaju
stjecanjem vlasništva nad nekretninom po prvi put.
Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu iz mjere 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju
obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor predmetnog Programa iznosi
5.000,00 kuna po jednom odobrenom zahtjevu. Odobrena sredstva Općina Đulovac će isplatiti na žiroračun podnositelja
zahtjeva a na osnovu odgovarajuće dokumentacije (račun, predračun, situacija, ugovor o izvođenju radova i sl) .
Uz zahtjev je podnositelj dostavio:
Obrazac 3. – prijava za Mjeru 1.1.
preslika osobne iskaznice podnositelja iz kojih je vidljivo da je podnositeljica rođen 20.06.4985 tj. da je mlađi od 40
godina,
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk.ul. br.173 k.o.
Đulovac za k.č.br. 150/2 k.o. Đlovac iz kojeg je vidljivo da je Zoran Kolić vlasnik nekretnine na adresi ul. Dr. A.
Stračevića 19, Đulovac)
izjava za suvlasnika (obrazac 9)
dokaz o plaćanju računa sa preslikom računa
dokaz o tome da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova obitelji (izjava ili drugi dokumentObrazac 5)
izjava da de prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu (Obrazac 6)
izjava o promjeni prebivališta (Obrazac 8)
Izjava o zaštiti osobnih podataka (obrazac 10)
dokaz o tome da podnositelj zahtjeva ni drugi član njegove obitelji nije prodao ili na drugi način otuđio nekretninu u
vlasništvu ili suvlasništvu na području RH a za povećanje kvadrature stambenog prostora potrebno je priložiti i:
kupoprodajni ugovor
kopiju računa kupljene građevinske opreme i materijala
čime je ispunio sve uvjete iz točke 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za
dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa:
370-03/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. i klasa: 370-03/18-01/3-1-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1.
listopada 2018. za mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima
se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor, te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
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12.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/12
URBROJ: 2111/05-03-178-03
Đulovac, 09. listopad 2018.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i,4/XIII i 2/2018Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog
pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene
i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog
pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja
2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijavaza-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/
i
https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstavapri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od

01.10.2018. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
Anđelko Kolić
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, ANĐELKO KOLIĆ iz Velikih Bastaja 56 OIB:51621033168 odobrava se isplata
bespovratnih sredstava u iznosu od 5.000,00 kuna u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za
mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se
osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor, a sve sukladno točci 6. („Službeni glasnik Općine Đulovac
br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje
sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javnipoziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-napodrucju-opcine-dulovac/ i https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320

- izmjene i dopune od 01.10.2018.

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR22 2340009 3219295294 kod PBZ-e, a sve prema
točci 6. podtočka 6.1 , Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune).
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
1007.- SOCIJALNA SKRB, Aktivnost A100703-Ostali programi socijalne skrbi, pozicija: 221: sufinanciranje
troškova stambenog zbrinjavanja., račun: 37219- ostale naknade iz proračuna u novcu
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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Obrazloženje:
ANĐELKO KOLIĆ iz Velikih Bastaja 56 OIB:51621033168 podnio je dana 27.07.2018. pod rednim brojem 15. zahtjev za
dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete
stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni
prostor, a sve sukladno točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu
prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/1801/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javnipoziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-napodrucju-opcine-dulovac/ i https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 izmjene i dopune od 01.10.2018.
Sukladno točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac („Službeni
glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za
korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018.
https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-zakoristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/
i
https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstavapri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od
01.10.2018.
u cilju poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac namjerava se pomoći stanovništvu
u rješavanju stambene problematike s ciljem sprječavanja raseljavanja te poticanja naseljavanja mladih obitelji na područje
Općine Đulovac. Mladom obitelji u smislu ovog Programa, smatra se podnositelj i njegov bračni ili izvanbračni drug pod
uvjetom da jedan od njih nije navršio 40 godina života prije raspisivanja javnog poziva, te da svoje stambeno pitanje rješavaju
stjecanjem vlasništva nad nekretninom po prvi put.
Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu iz mjere 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju
obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor predmetnog Programa iznosi
5.000,00 kuna po jednom odobrenom zahtjevu. Odobrena sredstva Općina Đulovac će isplatiti na žiroračun podnositelja
zahtjeva a na osnovu odgovarajuće dokumentacije (račun, predračun, situacija, ugovor o izvođenju radova i sl) .
Uz zahtjev je podnositelj dostavio:
Obrazac 3. – prijava za Mjeru 1.1.
preslika osobne iskaznice podnositelja iz kojih je vidljivo da je podnositeljica rođen 04.07.1992. tj. da je mlađi od 40
godina,
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk.ul. br.783 k.o.
Veliki Bastaji za k.č.br. 42/2 k.o. Veliki Bastaji iz kojeg je vidljivo da je Anđelko Kolić vlasnik nekretnine na adresi
Velik Bastaji 45)
izjava za suvlasnika (obrazac 9)
dokaz o plaćanju računa sa preslikom računa
dokaz o tome da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova obitelji (izjava ili drugi dokumentObrazac 5)
izjava da de prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu (Obrazac 6)
izjava o promjeni prebivališta (Obrazac 8)
Izjava o zaštiti osobnih podataka (obrazac 10)
dokaz o tome da podnositelj zahtjeva ni drugi član njegove obitelji nije prodao ili na drugi način otuđio nekretninu u
vlasništvu ili suvlasništvu na području RH a za povećanje kvadrature stambenog prostora potrebno je priložiti i:
kupoprodajni ugovor
kopiju računa kupljene građevinske opreme i materijala
čime je ispunio sve uvjete iz točke 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za
dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa:
370-03/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. i klasa: 370-03/18-01/3-1-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1.
listopada 2018. za mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima
se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor, te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
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13.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/13
URBROJ: 2111/05-03-178-03
Đulovac, 09. listopad 2018.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i,4/XIII i 2/2018Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog
pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene
i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog
pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja
2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijavaza-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/
i
https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstavapri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od

01.10.2018. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
Robert Čović
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, ROBERT ČOVIĆ iz Nove Krivaje 55 OIB:24704515282 odobrava se isplata
bespovratnih sredstava u iznosu od 5.000,00 kuna u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za
mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se
osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor, a sve sukladno točci 6. („Službeni glasnik Općine Đulovac
br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje
sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javnipoziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-napodrucju-opcine-dulovac/ i https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320

- izmjene i dopune od 01.10.2018.

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR24 2402006 3207767577 kod ZAB-e, a sve prema
točci 6. podtočka 6.1 , Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune).
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
1007.- SOCIJALNA SKRB, Aktivnost A100703-Ostali programi socijalne skrbi, pozicija: 221: sufinanciranje
troškova stambenog zbrinjavanja., račun: 37219- ostale naknade iz proračuna u novcu
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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Obrazloženje:
ROBERT ČOVIĆ iz Nove Krivaje 55 OIB:24704515282 podnio je dana 30.07.2018. pod rednim brojem 16. zahtjev za dodjelu
bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete
stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni
prostor, a sve sukladno točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu
prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/1801/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javnipoziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-napodrucju-opcine-dulovac/ i https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 izmjene i dopune od 01.10.2018.
Sukladno točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac („Službeni
glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za
korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018.
https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-zakoristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/
i
https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstavapri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od
01.10.2018.
u cilju poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac namjerava se pomoći stanovništvu
u rješavanju stambene problematike s ciljem sprječavanja raseljavanja te poticanja naseljavanja mladih obitelji na područje
Općine Đulovac. Mladom obitelji u smislu ovog Programa, smatra se podnositelj i njegov bračni ili izvanbračni drug pod
uvjetom da jedan od njih nije navršio 40 godina života prije raspisivanja javnog poziva, te da svoje stambeno pitanje rješavaju
stjecanjem vlasništva nad nekretninom po prvi put.
Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu iz mjere 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju
obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor predmetnog Programa iznosi
5.000,00 kuna po jednom odobrenom zahtjevu. Odobrena sredstva Općina Đulovac će isplatiti na žiroračun podnositelja
zahtjeva a na osnovu odgovarajuće dokumentacije (račun, predračun, situacija, ugovor o izvođenju radova i sl) .
Uz zahtjev je podnositelj dostavio:
Obrazac 3. – prijava za Mjeru 1.1.
preslika osobne iskaznice podnositelja iz kojih je vidljivo da je podnositeljica rođen 21.12.1993. tj. da je mlađi od 40
godina,
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk.ul. br.754
k.o.Krivaja za k.č.br. 95/4 k.o. Krivaja iz kojeg je vidljivo da je Robert Čović vlasnik nekretnine na adresi Đulovac,
Đurina 13)
izjava za suvlasnika (obrazac 9)
dokaz o plaćanju računa sa preslikom računa
dokaz o tome da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova obitelji (izjava ili drugi dokumentObrazac 5)
izjava da de prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu (Obrazac 6)
izjava o promjeni prebivališta (Obrazac 8)
Izjava o zaštiti osobnih podataka (obrazac 10)
dokaz o tome da podnositelj zahtjeva ni drugi član njegove obitelji nije prodao ili na drugi način otuđio nekretninu u
vlasništvu ili suvlasništvu na području RH a za povećanje kvadrature stambenog prostora potrebno je priložiti i:
kupoprodajni ugovor
kopiju računa kupljene građevinske opreme i materijala
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14.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/14
URBROJ: 2111/05-03-178-03
Đulovac, 11. listopad 2018.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i,4/XIII i 2/2018Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog
pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene
i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog
pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja
2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijavaza-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/
i
https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstavapri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od

01.10.2018. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
Snježana Jozić
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, SNJEŽANI JOZIĆ iz Đulovca, Frankpanska 9 OIB:60391917526 odobrava se
isplata bespovratnih sredstava u iznosu od 5.000,00 kuna u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog
pitanja za mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima
se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor, a sve sukladno točci 6. („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za
korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 37003/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac
https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenogpitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ i https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladimobiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcinedulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od 01.10.2018.

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR83 2340009 3210476896 kod PBZ-e, a sve prema
točci 6. podtočka 6.1 , Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune).
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
1007.- SOCIJALNA SKRB, Aktivnost A100703-Ostali programi socijalne skrbi, pozicija: 221: sufinanciranje
troškova stambenog zbrinjavanja., račun: 37219- ostale naknade iz proračuna u novcu
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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Obrazloženje:
SNJEŽANA JOZIĆ iz Đulovca, Frankopanska 9 OIB:60391917526 podnijela je dana 06.08.2018. pod rednim brojem 25.
zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za mjeru 6.1. Poboljšanje
kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći
stambeni prostor, a sve sukladno točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za
dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa:
370-03/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac
https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenogpitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ i https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladimobiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcinedulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od 01.10.2018.
Sukladno točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac („Službeni
glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za
korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018.
https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-zakoristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/
i
https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstavapri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od
01.10.2018.
u cilju poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac namjerava se pomoći stanovništvu
u rješavanju stambene problematike s ciljem sprječavanja raseljavanja te poticanja naseljavanja mladih obitelji na područje
Općine Đulovac. Mladom obitelji u smislu ovog Programa, smatra se podnositelj i njegov bračni ili izvanbračni drug pod
uvjetom da jedan od njih nije navršio 40 godina života prije raspisivanja javnog poziva, te da svoje stambeno pitanje rješavaju
stjecanjem vlasništva nad nekretninom po prvi put.
Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu iz mjere 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju
obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor predmetnog Programa iznosi
5.000,00 kuna po jednom odobrenom zahtjevu. Odobrena sredstva Općina Đulovac će isplatiti na žiroračun podnositelja
zahtjeva a na osnovu odgovarajuće dokumentacije (račun, predračun, situacija, ugovor o izvođenju radova i sl) .
Uz zahtjev je podnositelj dostavio:
Obrazac 3. – prijava za Mjeru 1.1.
preslika osobne iskaznice podnositelja iz kojih je vidljivo da je podnositeljica rođena 09.11.1989.. tj. da je mlađa od
40 godina, te za vanbračnog partnera Marijana Jakovića rođenog 02.08.1985.
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk.ul. br.153 k.o.
Puklica za k.č.br. 121/2 k.o. Puklica iz kojeg je vidljivo da je Snježana Jozić vlasnica nekretnine na adresi Đulovac,
Frankopanska 14)
obrazac 7-izjavu o izvanbračnoj zajednici
izjava za suvlasnika (obrazac 9)
dokaz o plaćanju računa sa preslikom računa
dokaz o tome da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova obitelji (izjava ili drugi dokumentObrazac 5)
izjava da de prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu (Obrazac 6)
izjava o promjeni prebivališta (Obrazac 8)
Izjava o zaštiti osobnih podataka (obrazac 10)
dokaz o tome da podnositelj zahtjeva ni drugi član njegove obitelji nije prodao ili na drugi način otuđio nekretninu u
vlasništvu ili suvlasništvu na području RH a za povećanje kvadrature stambenog prostora potrebno je priložiti i:
kupoprodajni ugovor
kopiju računa kupljene građevinske opreme i materijala
čime je ispunio sve uvjete iz točke 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za
dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa:
370-03/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. i klasa: 370-03/18-01/3-1-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1.
listopada 2018. za mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima
se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor, te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
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15.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/15
URBROJ: 2111/05-03-178-03
Đulovac, 15. listopad 2018.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i,4/XIII i 2/2018Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog
pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene
i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog
pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja
2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijavaza-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/
i
https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstavapri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od

01.10.2018. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
Andželina Tomić
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, ANŽELINI TOMIĆ iz Koreničana 86 OIB:56456843789 odobrava se isplata
bespovratnih sredstava u iznosu od 5.000,00 kuna u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za
mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se
osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor, a sve sukladno točci 6. („Službeni glasnik Općine Đulovac
br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje
sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javnipoziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-napodrucju-opcine-dulovac/ i https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320

- izmjene i dopune od 01.10.2018.

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR11 2402006 3103495042 kod ERSTE banke, a
sve prema točci 6. podtočka 6.1 , Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području
Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune).
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
1007.- SOCIJALNA SKRB, Aktivnost A100703-Ostali programi socijalne skrbi, pozicija: 221: sufinanciranje
troškova stambenog zbrinjavanja., račun: 37219- ostale naknade iz proračuna u novcu
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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Obrazloženje:
ANŽELINA TOMIĆ iz Koreničana 86 OIB:56456843789 podnijela je dana 30.07.2018. pod rednim brojem 17. zahtjev za
dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete
stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni
prostor, a sve sukladno točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu
prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/1801/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javnipoziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-napodrucju-opcine-dulovac/ i https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 izmjene i dopune od 01.10.2018.
Sukladno točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac („Službeni
glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za
korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018.
https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-zakoristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/
i
https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstavapri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od
01.10.2018.
u cilju poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac namjerava se pomoći stanovništvu
u rješavanju stambene problematike s ciljem sprječavanja raseljavanja te poticanja naseljavanja mladih obitelji na područje
Općine Đulovac. Mladom obitelji u smislu ovog Programa, smatra se podnositelj i njegov bračni ili izvanbračni drug pod
uvjetom da jedan od njih nije navršio 40 godina života prije raspisivanja javnog poziva, te da svoje stambeno pitanje rješavaju
stjecanjem vlasništva nad nekretninom po prvi put.
Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu iz mjere 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju
obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor predmetnog Programa iznosi
5.000,00 kuna po jednom odobrenom zahtjevu. Odobrena sredstva Općina Đulovac će isplatiti na žiroračun podnositelja
zahtjeva a na osnovu odgovarajuće dokumentacije (račun, predračun, situacija, ugovor o izvođenju radova i sl) .

Uz zahtjev je podnositelj dostavio:
Obrazac 3. – prijava za Mjeru 1.1.
preslika osobne iskaznice podnositelja iz kojih je vidljivo da je podnositeljica rođena 24.09.1990.tj. da je mlađa od
40 godina, te za supruga Smiljana Tomića rođenog 04.04.1988.
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk.ul. br.555 k.o.
Koreničani za k.č.br. 130/4 k.o. Koreničani iz kojeg je vidljivo da je Slađan Tomić vlasnik nekretnine na adresi
Đulovac, Korničani 86)
izjava za suvlasnika (obrazac 9)
dokaz o plaćanju računa sa preslikom računa
dokaz o tome da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova obitelji (izjava ili drugi dokumentObrazac 5)
izjava da de prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu (Obrazac 6)
izjava o promjeni prebivališta (Obrazac 8)
Izjava o zaštiti osobnih podataka (obrazac 10)
dokaz o tome da podnositelj zahtjeva ni drugi član njegove obitelji nije prodao ili na drugi način otuđio nekretninu u
vlasništvu ili suvlasništvu na području RH a za povećanje kvadrature stambenog prostora potrebno je priložiti i:
kupoprodajni ugovor
kopiju računa kupljene građevinske opreme i materijala
čime je ispunio sve uvjete iz točke 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za
dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa:
370-03/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. i klasa: 370-03/18-01/3-1-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1.
listopada 2018. za mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima
se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor, te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
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16.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/16
URBROJ: 2111/05-03-178-03
Đulovac, 15. listopad 2018.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i,4/XIII i 2/2018Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog
pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene
i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog
pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja
2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijavaza-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/
i
https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstavapri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od

01.10.2018. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
Maja Jozić Valentić
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, MAJI JOZIĆ VALENTIĆ iz Đulovca, Đurina 18 OIB:30914369279 odobrava se
isplata bespovratnih sredstava u iznosu od 5.000,00 kuna u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog
pitanja za mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima
se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor, a sve sukladno točci 6. („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za
korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 37003/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac
https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenogpitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ i https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladimobiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcinedulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od 01.10.2018.

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR50 2340009 3209651050 kod PBZ banke, a sve
prema točci 6. podtočka 6.1. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune).
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
1007.- SOCIJALNA SKRB, Aktivnost A100703-Ostali programi socijalne skrbi, pozicija: 221: sufinanciranje
troškova stambenog zbrinjavanja., račun: 37219- ostale naknade iz proračuna u novcu
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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Obrazloženje:
MAJA JOZIĆ VALENTIĆ iz Đulovca, Đurina 18 OIB:30914369279 podnijela je dana 31.07.2018. pod rednim brojem 20.
zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za mjeru 6.1. Poboljšanje
kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći
stambeni prostor, a sve sukladno točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za
dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa:
370-03/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac
https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenogpitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ i https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladimobiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcinedulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od 01.10.2018.
Sukladno točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac („Službeni
glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za
korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018.
https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-zakoristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/
i
https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstavapri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od
01.10.2018.
u cilju poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac namjerava se pomoći stanovništvu
u rješavanju stambene problematike s ciljem sprječavanja raseljavanja te poticanja naseljavanja mladih obitelji na područje
Općine Đulovac. Mladom obitelji u smislu ovog Programa, smatra se podnositelj i njegov bračni ili izvanbračni drug pod
uvjetom da jedan od njih nije navršio 40 godina života prije raspisivanja javnog poziva, te da svoje stambeno pitanje rješavaju
stjecanjem vlasništva nad nekretninom po prvi put.
Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu iz mjere 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju
obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor predmetnog Programa iznosi
5.000,00 kuna po jednom odobrenom zahtjevu. Odobrena sredstva Općina Đulovac će isplatiti na žiroračun podnositelja
zahtjeva a na osnovu odgovarajuće dokumentacije (račun, predračun, situacija, ugovor o izvođenju radova i sl) .
Uz zahtjev je podnositelj dostavio:
Obrazac 3. – prijava za Mjeru 1.1.
preslika osobne iskaznice podnositelja iz kojih je vidljivo da je podnositeljica rođena 28.07.1981.tj. da je mlađa od
40 godina, te za supruga Branimira Jozića rođenog 03.11.1986..
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk.ul. br.219 k.o.
Đulovac za k.č.br. 202/1 k.o. Đulovac iz kojeg je vidljivo da je Maja Jozić Valentić vlasnica nekretnine na adresi
Đulovac, Đurina 18)
izjava za suvlasnika (obrazac 9)
dokaz o plaćanju računa sa preslikom računa
dokaz o tome da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova obitelji (izjava ili drugi dokumentObrazac 5)
izjava da de prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu (Obrazac 6)
izjava o promjeni prebivališta (Obrazac 8)
Izjava o zaštiti osobnih podataka (obrazac 10)
dokaz o tome da podnositelj zahtjeva ni drugi član njegove obitelji nije prodao ili na drugi način otuđio nekretninu u
vlasništvu ili suvlasništvu na području RH a za povećanje kvadrature stambenog prostora potrebno je priložiti i:
kupoprodajni ugovor
kopiju računa kupljene građevinske opreme i materijala
čime je ispunio sve uvjete iz točke 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za
dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa:
370-03/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. i klasa: 370-03/18-01/3-1-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1.
listopada 2018. za mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima
se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor, te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
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17.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/17
URBROJ: 2111/05-03-178-03
Đulovac, 16. listopad 2018.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i,4/XIII i 2/2018Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog
pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene
i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog
pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja
2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijavaza-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/
i
https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstavapri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od

01.10.2018. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
Gega Đorđević
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, GEGE ĐORĐEVIĆ iz Đulovca, Đurina 23 A 55 OIB:58037401043 odobrava se
isplata bespovratnih sredstava u iznosu od 5.000,00 kuna u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog
pitanja za mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima
se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor, a sve sukladno točci 6. („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za
korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 37003/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac
https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenogpitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ i https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladimobiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcinedulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od 01.10.2018.

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR782402006 3208024043 kod ERSTE BANKE-e,
a sve prema točci 6. podtočka 6.1 , Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području
Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune).
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
1007.- SOCIJALNA SKRB, Aktivnost A100703-Ostali programi socijalne skrbi, pozicija: 221: sufinanciranje
troškova stambenog zbrinjavanja., račun: 37219- ostale naknade iz proračuna u novcu
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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Obrazloženje:
GEGA ĐORĐEVIĆ iz Đulovca, Đurina 23 A podnio je dana 30.07.2018. pod rednim brojem 19. zahtjev za dodjelu
bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete
stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni
prostor, a sve sukladno točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu
prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/1801/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javnipoziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-napodrucju-opcine-dulovac/ i https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 izmjene i dopune od 01.10.2018.
Sukladno točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac („Službeni
glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za
korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018.
https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-zakoristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/
i
https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstavapri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od
01.10.2018.
u cilju poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac namjerava se pomoći stanovništvu
u rješavanju stambene problematike s ciljem sprječavanja raseljavanja te poticanja naseljavanja mladih obitelji na područje
Općine Đulovac. Mladom obitelji u smislu ovog Programa, smatra se podnositelj i njegov bračni ili izvanbračni drug pod
uvjetom da jedan od njih nije navršio 40 godina života prije raspisivanja javnog poziva, te da svoje stambeno pitanje rješavaju
stjecanjem vlasništva nad nekretninom po prvi put.
Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu iz mjere 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju
obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor predmetnog Programa iznosi
5.000,00 kuna po jednom odobrenom zahtjevu. Odobrena sredstva Općina Đulovac će isplatiti na žiroračun podnositelja
zahtjeva a na osnovu odgovarajuće dokumentacije (račun, predračun, situacija, ugovor o izvođenju radova i sl) .
Uz zahtjev je podnositelj dostavio:
Obrazac 3. – prijava za Mjeru 1.1.
preslika osobne iskaznice podnositelja iz kojih je vidljivo da je podnositelj rođen 05.041976. i za supruguAgetu
Đorđević rođenu 10.04.1980. tj. da je mlađa od 40 godina,
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk.ul. br.366
k.o.Đulovac za k.č.br. 180/2 k.o. Đulovac iz kojeg je vidljivo da je Đorđević Gega vlasnik nekretnine na adresi
Đulovac, Đurina 23a)
izjava za suvlasnika (obrazac 9)
dokaz o plaćanju računa sa preslikom računa
dokaz o tome da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova obitelji (izjava ili drugi dokumentObrazac 5)
izjava da de prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu (Obrazac 6)
izjava o promjeni prebivališta (Obrazac 8)
Izjava o zaštiti osobnih podataka (obrazac 10)
dokaz o tome da podnositelj zahtjeva ni drugi član njegove obitelji nije prodao ili na drugi način otuđio nekretninu u
vlasništvu ili suvlasništvu na području RH a za povećanje kvadrature stambenog prostora potrebno je priložiti i:
kupoprodajni ugovor
kopiju računa kupljene građevinske opreme i materijala
čime je ispunio sve uvjete iz točke 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za
dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa:
370-03/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. i klasa: 370-03/18-01/3-1-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1.
listopada 2018. za mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima
se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor, te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
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18.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/18
URBROJ: 2111/05-03-178-03
Đulovac, 17. listopad 2018.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i,4/XIII i 2/2018Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog
pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene
i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog
pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja
2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijavaza-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/
i
https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstavapri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od

01.10.2018. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
Kolić Anđelko
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, ANĐELKO KOLIĆ iz Velikih Bastaja 56 OIB:51621033168 odobrava se isplata
bespovratnih sredstava u iznosu od 5.000,00 kuna u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za
mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se
osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor, a sve sukladno točci 6. („Službeni glasnik Općine Đulovac
br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje
sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javnipoziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-napodrucju-opcine-dulovac/ i https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320

- izmjene i dopune od 01.10.2018.

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR22 2340009 3219295294 kod PBZ-e, a sve prema
točci 6. podtočka 6.1 , Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune).
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
1007.- SOCIJALNA SKRB, Aktivnost A100703-Ostali programi socijalne skrbi, pozicija: 221: sufinanciranje
troškova stambenog zbrinjavanja., račun: 37219- ostale naknade iz proračuna u novcu
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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Obrazloženje:
ANĐELKO KOLIĆ iz Velikih Bastaja 56 OIB:51621033168 podnio je dana 27.07.2018. pod rednim brojem 18. zahtjev za
dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete
stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni
prostor, a sve sukladno točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu
prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/1801/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javnipoziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-napodrucju-opcine-dulovac/ i https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 izmjene i dopune od 01.10.2018.
Sukladno točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac („Službeni
glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za
korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018.
https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-zakoristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/
i
https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstavapri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od
01.10.2018.
u cilju poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac namjerava se pomoći stanovništvu
u rješavanju stambene problematike s ciljem sprječavanja raseljavanja te poticanja naseljavanja mladih obitelji na područje
Općine Đulovac. Mladom obitelji u smislu ovog Programa, smatra se podnositelj i njegov bračni ili izvanbračni drug pod
uvjetom da jedan od njih nije navršio 40 godina života prije raspisivanja javnog poziva, te da svoje stambeno pitanje rješavaju
stjecanjem vlasništva nad nekretninom po prvi put.
Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu iz mjere 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju
obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor predmetnog Programa iznosi
5.000,00 kuna po jednom odobrenom zahtjevu. Odobrena sredstva Općina Đulovac će isplatiti na žiroračun podnositelja
zahtjeva a na osnovu odgovarajuće dokumentacije (račun, predračun, situacija, ugovor o izvođenju radova i sl) .

Uz zahtjev je podnositelj dostavio:
Obrazac 3. – prijava za Mjeru 1.1.
preslika osobne iskaznice podnositelja iz kojih je vidljivo da je podnositelj rođen 04.07.1992. i za suprugu Josipu
Kolić rođenu 25.08.1993. tj. da je mlađa od 40 godina,
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk.ul. br.783 k.o.
Veliki Bastaji za k.č.br. 42/2 i 44/2 k.o. Veliki Bastaji iz kojeg je vidljivo da je Kolić Anđelko vlasnik nekretnine na
adresi Veliki Bastaji 45)
izjava za suvlasnika (obrazac 9)
dokaz o plaćanju računa sa preslikom računa
dokaz o tome da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova obitelji (izjava ili drugi dokumentObrazac 5)
izjava da de prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu (Obrazac 6)
izjava o promjeni prebivališta (Obrazac 8)
Izjava o zaštiti osobnih podataka (obrazac 10)
dokaz o tome da podnositelj zahtjeva ni drugi član njegove obitelji nije prodao ili na drugi način otuđio nekretninu u
vlasništvu ili suvlasništvu na području RH a za povećanje kvadrature stambenog prostora potrebno je priložiti i:
kupoprodajni ugovor
kopiju računa kupljene građevinske opreme i materijala
čime je ispunio sve uvjete iz točke 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za
dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa:
370-03/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. i klasa: 370-03/18-01/3-1-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1.
listopada 2018. za mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima
se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor, te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
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19.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/19
URBROJ: 2111/05-03-178-03
Đulovac, 22. listopad 2018.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i,4/XIII i 2/2018Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog
pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene
i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog
pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja
2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijavaza-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/
i
https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstavapri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od

01.10.2018. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
Zefa Kristić
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, ZEFE KRISTIĆ iz Đulovca, ul. braće Radića 11, OIB:59354592130 odobrava se
isplata bespovratnih sredstava u iznosu od 5.000,00 kuna u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog
pitanja za mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima
se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor, a sve sukladno točci 6. („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za
korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 37003/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac
https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenogpitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ i https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladimobiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcinedulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od 01.10.2018.

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR66 2340009 3214816497 kod PBZ-e, a sve prema
točci 6. podtočka 6.1 , Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune).
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
1007.- SOCIJALNA SKRB, Aktivnost A100703-Ostali programi socijalne skrbi, pozicija: 221: sufinanciranje
troškova stambenog zbrinjavanja., račun: 37219- ostale naknade iz proračuna u novcu
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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Obrazloženje:
ZEFA KRISTIĆ iz Đulovca, ul. braće Radića 11, OIB:59354592130 podnio je dana 26.07.2018. pod rednim brojem 9. zahtjev
za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete
stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni
prostor, a sve sukladno točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu
prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/1801/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javnipoziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-napodrucju-opcine-dulovac/ i https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 izmjene i dopune od 01.10.2018.
Sukladno točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac („Službeni
glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za
korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018.
https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-zakoristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/
i
https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstavapri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od
01.10.2018.
u cilju poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac namjerava se pomoći stanovništvu
u rješavanju stambene problematike s ciljem sprječavanja raseljavanja te poticanja naseljavanja mladih obitelji na područje
Općine Đulovac. Mladom obitelji u smislu ovog Programa, smatra se podnositelj i njegov bračni ili izvanbračni drug pod
uvjetom da jedan od njih nije navršio 40 godina života prije raspisivanja javnog poziva, te da svoje stambeno pitanje rješavaju
stjecanjem vlasništva nad nekretninom po prvi put.
Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu iz mjere 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju
obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor predmetnog Programa iznosi
5.000,00 kuna po jednom odobrenom zahtjevu. Odobrena sredstva Općina Đulovac će isplatiti na žiroračun podnositelja
zahtjeva a na osnovu odgovarajuće dokumentacije (račun, predračun, situacija, ugovor o izvođenju radova i sl) .

Uz zahtjev je podnositelj dostavio:
Obrazac 3. – prijava za Mjeru 1.1.
preslika osobne iskaznice podnositelja iz kojih je vidljivo da je podnositelj rođen 30.11.1987. tj. da je mlađi od 40
godina,
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk.ul. br.207 k.o.
Đulovac za k.č.br. 138/3 k.o. iz kojeg je vidljivo da je Zefa Kristić vlasnik nekretnine na adresi Đulovac, braće
Radića 20)
izjava za suvlasnika (obrazac 9)
dokaz o tome da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova obitelji (izjava ili drugi dokumentObrazac 5)
izjava da de prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu (Obrazac 6)
izjava o promjeni prebivališta (Obrazac 8)
Izjava o zaštiti osobnih podataka (obrazac 10)
dokaz o tome da podnositelj zahtjeva ni drugi član njegove obitelji nije prodao ili na drugi način otuđio nekretninu u
vlasništvu ili suvlasništvu na području RH a za povećanje kvadrature stambenog prostora potrebno je priložiti i:
kupoprodajni ugovor
kopiju računa kupljene građevinske opreme i materijala
čime je ispunio sve uvjete iz točke 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za
dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa:
370-03/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. i klasa: 370-03/18-01/3-1-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1.
listopada 2018. za mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima
se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor, te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
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20.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/20
URBROJ: 2111/05-03-178-03
Đulovac, 22. listopad 2018.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i,4/XIII i 2/2018Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog
pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene
i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog
pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja
2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijavaza-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/
i
https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstavapri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od

01.10.2018. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
Ivan Jozić
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, IVAN JOZIĆ
iz Nove Krivaje 4A , OIB:72989786874 odobrava se isplata
bespovratnih sredstava u iznosu od 5.000,00 kuna u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za
mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se
osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor, a sve sukladno točci 6. („Službeni glasnik Općine Đulovac
br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje
sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javnipoziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-napodrucju-opcine-dulovac/ i https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320

- izmjene i dopune od 01.10.2018.

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR59 2340009 3204673236 kod PBZ-e, a sve prema
točci 6. podtočka 6.1 , Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune).
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
1007.- SOCIJALNA SKRB, Aktivnost A100703-Ostali programi socijalne skrbi, pozicija: 221: sufinanciranje
troškova stambenog zbrinjavanja., račun: 37219- ostale naknade iz proračuna u novcu
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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Obrazloženje:
IVAN JOZIĆ iz Nove Krivaje 4A , OIB:72989786874 podnio je dana 27.07.2018. pod rednim brojem 14. zahtjev za dodjelu
bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete
stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni
prostor, a sve sukladno točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu
prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/1801/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javnipoziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-napodrucju-opcine-dulovac/ i https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 izmjene i dopune od 01.10.2018.
Sukladno točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac („Službeni
glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za
korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018.
https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-zakoristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/
i
https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstavapri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od
01.10.2018.
u cilju poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac namjerava se pomoći stanovništvu
u rješavanju stambene problematike s ciljem sprječavanja raseljavanja te poticanja naseljavanja mladih obitelji na područje
Općine Đulovac. Mladom obitelji u smislu ovog Programa, smatra se podnositelj i njegov bračni ili izvanbračni drug pod
uvjetom da jedan od njih nije navršio 40 godina života prije raspisivanja javnog poziva, te da svoje stambeno pitanje rješavaju
stjecanjem vlasništva nad nekretninom po prvi put.
Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu iz mjere 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju
obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor predmetnog Programa iznosi
5.000,00 kuna po jednom odobrenom zahtjevu. Odobrena sredstva Općina Đulovac će isplatiti na žiroračun podnositelja
zahtjeva a na osnovu odgovarajuće dokumentacije (račun, predračun, situacija, ugovor o izvođenju radova i sl) .
Uz zahtjev je podnositelj dostavio:
Obrazac 3. – prijava za Mjeru 1.1.
preslika osobne iskaznice podnositelja iz kojih je vidljivo da je podnositelj rođen 05.08.1984. tj. da je mlađi od 40
godina,
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk.ul. br.494 k.o.
Krivaja za k.č.br.21 k.o. Krivaja iz kojeg je vidljivo da je Ivan Jozić vlasnik nekretnine na adresi Nova Krivaja 4A)
izjava za suvlasnika (obrazac 9)
dokaz o tome da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova obitelji (izjava ili drugi dokumentObrazac 5)
izjava da de prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu (Obrazac 6)
izjava o promjeni prebivališta (Obrazac 8)
Izjava o zaštiti osobnih podataka (obrazac 10)
dokaz o tome da podnositelj zahtjeva ni drugi član njegove obitelji nije prodao ili na drugi način otuđio nekretninu u
vlasništvu ili suvlasništvu na području RH a za povećanje kvadrature stambenog prostora potrebno je priložiti i:
kupoprodajni ugovor
kopiju računa kupljene građevinske opreme i materijala
čime je ispunio sve uvjete iz točke 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za
dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa:
370-03/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. i klasa: 370-03/18-01/3-1-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1.
listopada 2018. za mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima
se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor, te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
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21.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/21
URBROJ: 2111/05-03-178-03
Đulovac, 29. listopad 2018.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i,4/XIII i 2/2018Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog
pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene
i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog
pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja
2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijavaza-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/
i
https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstavapri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od

01.10.2018. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
ANICA KOLIĆ
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, ANICI KOLIĆ iz Malih Bastaja 34 , OIB:11884557938 odobrava se isplata
bespovratnih sredstava u iznosu od 5.000,00 kuna u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za
mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se
osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor, a sve sukladno točci 6. („Službeni glasnik Općine Đulovac
br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje
sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javnipoziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-napodrucju-opcine-dulovac/ i https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320

- izmjene i dopune od 01.10.2018.

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR76 2402006 3202795294 kod RSRE banke , a
sve prema točci 6. podtočka 6.1 , Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području
Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune).
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
1007.- SOCIJALNA SKRB, Aktivnost A100703-Ostali programi socijalne skrbi, pozicija: 221: sufinanciranje
troškova stambenog zbrinjavanja., račun: 37219- ostale naknade iz proračuna u novcu
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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Obrazloženje:
ANICA KOLIĆ iz Malih Bastaja 34 , OIB:35730185790 podnio je dana 30.07.2018. pod rednim brojem 18. zahtjev za dodjelu
bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete
stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni
prostor, a sve sukladno točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu
prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/1801/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javnipoziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-napodrucju-opcine-dulovac/ i https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 izmjene i dopune od 01.10.2018.
Sukladno točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac („Službeni
glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za
korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018.
https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-zakoristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/
i
https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstavapri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od
01.10.2018.
u cilju poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac namjerava se pomoći stanovništvu
u rješavanju stambene problematike s ciljem sprječavanja raseljavanja te poticanja naseljavanja mladih obitelji na područje
Općine Đulovac. Mladom obitelji u smislu ovog Programa, smatra se podnositelj i njegov bračni ili izvanbračni drug pod
uvjetom da jedan od njih nije navršio 40 godina života prije raspisivanja javnog poziva, te da svoje stambeno pitanje rješavaju
stjecanjem vlasništva nad nekretninom po prvi put.
Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu iz mjere 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju
obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor predmetnog Programa iznosi
5.000,00 kuna po jednom odobrenom zahtjevu. Odobrena sredstva Općina Đulovac će isplatiti na žiroračun podnositelja
zahtjeva a na osnovu odgovarajuće dokumentacije (račun, predračun, situacija, ugovor o izvođenju radova i sl) .

Uz zahtjev je podnositelj dostavio:
Obrazac 3. – prijava za Mjeru 1.1.
preslika osobne iskaznice podnositelja iz kojih je vidljivo da je podnositelj rođen27.12.1985. tj. da je mlađi od 40
godina, te za supruga Nikolu Kolić rođenog 04.02.1985.
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk.ul. br.150 k.o.
Mali Bastaji za k.č.br.216/1 i 217 k.o. Mali Bastaji iz kojeg je vidljivo da je suprug Nikla Kolić vlasnik nekretnine na
adresi Mali Bastaji 34)
izjava za suvlasnika (obrazac 9)
dokaz o tome da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova obitelji (izjava ili drugi dokumentObrazac 5)
izjava da de prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu (Obrazac 6)
izjava o promjeni prebivališta (Obrazac 8)
Izjava o zaštiti osobnih podataka (obrazac 10)
dokaz o tome da podnositelj zahtjeva ni drugi član njegove obitelji nije prodao ili na drugi način otuđio nekretninu u
vlasništvu ili suvlasništvu na području RH a za povećanje kvadrature stambenog prostora potrebno je priložiti i:
kupoprodajni ugovor
kopiju računa kupljene građevinske opreme i materijala
čime je ispunio sve uvjete iz točke 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za
dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa:
370-03/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. i klasa: 370-03/18-01/3-1-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1.
listopada 2018. za mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima
se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor, te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
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22.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/22
URBROJ: 2111/05-03-178-03
Đulovac, 29. listopad 2018.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i,4/XIII i 2/2018Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog
pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene
i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog
pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja
2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijavaza-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/
i
https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstavapri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od

01.10.2018. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
AGETA KOLIĆ
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, AGETA KOLIĆ iz Velikih Bastaja 47 , OIB:33862952900 odobrava se isplata
bespovratnih sredstava u iznosu od 5.000,00 kuna u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za
mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se
osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor, a sve sukladno točci 6. („Službeni glasnik Općine Đulovac
br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje
sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javnipoziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-napodrucju-opcine-dulovac/ i https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320

- izmjene i dopune od 01.10.2018.

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR20 2360000 3241564052 kod ZABA-e, a sve
prema točci 6. podtočka 6.1 , Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune).
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
1007.- SOCIJALNA SKRB, Aktivnost A100703-Ostali programi socijalne skrbi, pozicija: 221: sufinanciranje
troškova stambenog zbrinjavanja., račun: 37219- ostale naknade iz proračuna u novcu
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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Obrazloženje:
AGETA KOLIĆ iz Velikih Bastaja 47 , OIB: 33862952900 je dana 02.08.2018. pod rednim brojem 18. zahtjev za dodjelu
bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete
stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni
prostor, a sve sukladno točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu
prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/1801/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javnipoziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-napodrucju-opcine-dulovac/ i https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 izmjene i dopune od 01.10.2018.
Sukladno točci 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac („Službeni
glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za
korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa: 370-03/18-01/3-1,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018.
https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-zakoristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/
i
https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstavapri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od
01.10.2018.
u cilju poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac namjerava se pomoći stanovništvu
u rješavanju stambene problematike s ciljem sprječavanja raseljavanja te poticanja naseljavanja mladih obitelji na područje
Općine Đulovac. Mladom obitelji u smislu ovog Programa, smatra se podnositelj i njegov bračni ili izvanbračni drug pod
uvjetom da jedan od njih nije navršio 40 godina života prije raspisivanja javnog poziva, te da svoje stambeno pitanje rješavaju
stjecanjem vlasništva nad nekretninom po prvi put.
Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu iz mjere 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju
obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor predmetnog Programa iznosi
5.000,00 kuna po jednom odobrenom zahtjevu. Odobrena sredstva Općina Đulovac će isplatiti na žiroračun podnositelja
zahtjeva a na osnovu odgovarajuće dokumentacije (račun, predračun, situacija, ugovor o izvođenju radova i sl) .
Uz zahtjev je podnositelj dostavio:
Obrazac 3. – prijava za Mjeru 1.1.
preslika osobne iskaznice podnositelja iz kojih je vidljivo da je podnositeljica rođena 10.11.1987. tj. da je mlađi od
40 godina, te za supruga Antuna Kolić rođenu 14.07.1987.
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk.ul. br.893 k.o.
Mali Bastaji za k.č.br.53/1 k.o. Veliki Bastaji iz kojeg je vidljivo da je Antun Kolić vlasnik nekretnine na adresi Veliki
Bastaji 45)
izjava za suvlasnika (obrazac 9)
dokaz o tome da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova obitelji (izjava ili drugi dokumentObrazac 5)
izjava da de prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu (Obrazac 6)
izjava o promjeni prebivališta (Obrazac 8)
Izjava o zaštiti osobnih podataka (obrazac 10)
dokaz o tome da podnositelj zahtjeva ni drugi član njegove obitelji nije prodao ili na drugi način otuđio nekretninu u
vlasništvu ili suvlasništvu na području RH a za povećanje kvadrature stambenog prostora potrebno je priložiti i:
kupoprodajni ugovor
kopiju računa kupljene građevinske opreme i materijala
čime je ispunio sve uvjete iz točke 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 i 10/2018-izmjene i dopune) ,te Javnom pozivu mladim obiteljima za
dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, klasa:
370-03/18-01/3-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 11. lipnja 2018. i klasa: 370-03/18-01/3-1-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1.
listopada 2018. za mjeru 6.1. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima
se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor, te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
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«Službeni glasnik Općine Đulovac» službeno je glasilo Općine Đulovac
Izdavač je Općina Đulovac.
Uredništvo: Đurina 132, Đulovac.
Glavni i odgovorni urednik: Jasna Erjavec, tajnik Vijeća Općine Đulovac.
Telefon: 043/382-028, telefaks: 043/382-027.
Naklada: 35 komada.
Tisak: Općina Đulovac.

