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1.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 361-01/19-03-3
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 20. veljače 2019. 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« broj 2/XII, 4/XIII i 2/2008 -statutarne odluke o izmjeni
i dopuni Statuta Općine Đulovac), i članka 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine
Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018): Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude ARHITEKTURA d.o.o. za pružanjem usluge izrade tehničke dokumentacije za
izradu otvorenog sportskog igrališta u naselju u Batinjanima na k.č.br. 225/23 k.o. Vukovje
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 07/19 od 15.02.2019. poduzeća ARHITEKTURA d.o.o. „Trg kralja
P. Krešimira IV br.8 , Daruvar, OIB:09175547191 za pružanjem usluge izrade tehničke dokumentacije za izradu
otvorenog sportskog igrališta u naselju u Batinjanima na k.č.br. 225/23 k.o. Vukovje u ukupnom iznosu od
12.500,00 kn.
U cijenu je uračunat PDV.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.

1.

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

Količina

Cijena
(bez PDV-a)

Iznos

kom

1

7000,00

7000,00

1.2.

izradu tehničke dokumentacije za izradu otvorenog sportskog
igrališta u naselju u Batinjanima na k.č.br. 225/23 k.o. Vukovje
1. Glavni projekti :
- arhitektonski i građevinski projekt
2. Geodetska podloga

kom

1

2000,00

2000,00

1.3.

3. Troškovnik za projektantske radove

kom

1

1.1.

1000,00
UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

1000,00
10.000,00 kn
2.500,00 kn
12.500,00 kn

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja
iz članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom, te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene usluge.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2019.-program 1004IZGRADNJA OBJEKATA, Pozicija:72-Projektna dokumentacija, Aktivnost-Akt.K100402-projektna dokumentacija,
klasifikacija-42641-Ostala nematerijalna proizvedena imovina
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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2.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 023-05/19-01/1
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 01.02.2019. 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, 4/XIII i 2/2008 -statutarne odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), i članka 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018): Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude LI-BRA d.o.o. za izvođenjem radova na izradi i ugradnji metalnih vrata na
mjesnom domu u Borovoj Kosi
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se ponuda obrta LI-BRA vlasnika Josipa Jedvaja iz Male Maslenjače 21 OIB:
88827127859 zastupano po vlasniku Josipu Jedvaju za izradom i ugradnjom metalnih vrata na mjesnom domu
u Borovoj Kosi u ukupnom iznosu od 3.438,50 kn.
Izvršitelj je oslobođen plaćanja PDV-a.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva nabavu i dobavu kuhinje što obuhvaća:
r.br.

1
2
3
4

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
izrada ugradnja metalnih vrata na mjesnom domu u
Borovoj Kosi
bravarske usluge
usluge lakiranja
usluge montaže
ugrađeni materijal za izradu vrata

Jed.
mjera

Količina

h
h
h
kom

7,5
3
4
1

Cijena
(bez PDV-a)

125,00
125,00
120,00
1646,00
UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos

937,50
375,00
480,00
1646,00
3.438,50 kn
0,00 kn
3.438,50 kn

Članak 3.
Robe iz članka 1. ove Odluke Ponuditelj će isporučivati na temelju pisane narudžbe, odnosno pisane obavijesti
naručitelja (narudžbenice).
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program 1002JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA, aktivnost - K100202-Pripremanje akata iz djelokruga JUO, pozicija:18Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekta, ekonomska klasifikacija 32241Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekta
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: 931-05/19-01/2
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 06. veljače 2019.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, 4/XIII i 2/2008 -statutarne odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), i članka 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018): Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga izrade Geodetskih elaborata
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponude broj 03/01/01, 04/01/01 i 05/01801 od 06.02.2019.. poduzeća
METIDA d.o.o. za inžinjering i posredovanje, Daruvar, Trg kralja Petra Krešimira IV. Br. 9 , OIB:36699107016 za
pružanje usluga izrade geodetskih elaborata u ukupnom iznosu od 22.500,00 kn.

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

1
2
3

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

Količina

Cijena (bez
PDV-a)

izrada geodetskog elaborata parcelcije i prijedloga za
ishođenje Rješenja o utvrđivanju građevinske čestice za
k.č.br. 491/1 k.o. Potočani (spomenik) u Katincu
izrada geodetskog elaborata parcelcije za k.č.br. 225/15
i 225/23 k.o. Vukovje (škola Batinjani) u Batinjanima
izrada geodetskog elaborata parcelcije za k.č.br. 220 i
221/1 k.o. Đulovac (igralište NK Tomislav) u Đulovcu

kom

1

6000,00

6000,00

kom

1

6000,00

6000,00

kom

1

6000,00

6000,00

SVEUKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos

18.000,00 kn
4.500,00 kn
22.500,00 kn

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz
članka 1. ove Odluke regulirati će se ugovorom o pružanju usluga te će danom stupanja na snagu ove Odluke
Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene usluge.
Članak4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2018.-program 1003Održavanje komunalne infrastrukture, Pozicija:63- geodetsko-katastarske usluge, Aktivnost-Akt.K100304održavanje komunalne infrastrukture i objekata, klasifikacija-32375-geodetsko-katastarske usluge.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“
GODINA 2019.
BROJ 2.
Đulovac, 29. ožujak 2019. godine
5

4.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 402-08/19-03/2
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 24. siječanj 2019. 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. tč.1. Pravilnika o provedbi postupka
jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018): Općinski načelnik donosi
slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanje usluga izrade kompletne tehničke dokumentacije
za modernizaciju postojeće nerazvrstane ceste u naselju Potočani prema naselju Katinac
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda 02-02-2/19 od 25.02.2019. poduzeća IVICA trade ing d.o.o. Trg
kralja Petra Krešimira IV 8 , MB 0942260 , OIB 19987288904 za pružanjem usluge izrade kompletne tehničke
dokumentacije za modernizaciju postojeće nerazvrstane ceste u naselju Potočani prema naselju Katinac u
ukupnom iznosu od 5.575,00 kn.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
1
2

predmjera na terenu postojeće nerazvrstane ceste u
Potočanima sa pripadajućim građevinama
(mostovi/propusti) za naselje Katnac
izrada kompletne dokumentacije za modernizaciju dijela
postojeće nerazvrstane ceste s pripadajućim građevinama
uz istu u naselju Potočani prema Katincu

Jed.
mjera
kom

Količina
1

Cijena
(bez PDV-a)
1140,00

kom

1140,00

1

3320,00

3320,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos

4.460,00 kn
1.115,00 kn
5.575,00 kn

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja
iz članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom, te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene usluge.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2019.-program 1004IZGRADNJA OBJEKATA, Pozicija:72-Projektna dokumentacija, Aktivnost-Akt.K100402-projektna dokumentacija,
klasifikacija-42641-Ostala nematerijalna proizvedena imovina.
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
Klasa: 406-09/18-02/6
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 25. veljače 2019.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, 4/XIII i 2/2008 -statutarne odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), i članka 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018): Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o odabiru i imenovanju koordinatora za zaštitu na radu
u fazi izvođenja radova na radilištu-koordinator II
Članak 1.
Za pružanje usluge koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova na gradilištu: REKONSTRUKCIJE I
DOGRADNJE DOMA U VELIKIM BASTAJIMA, na lokaciji VELIKI BASTAJI 96, k.č. br. 166; k.o. Veliki Bastaji,
odabire se poduzeće ELVOD INŽENJERING j.d.o.o. Hercegovac, OIB22246333952, te se za koordinatora za
zaštitu na radu u fazi izvođenja radova na gradilištu imenuje :
Zlatko Vodjerek dipl.ing.el., OIB:1066181788, Rješenja za koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova;
KLASA:UP/I-133-02/10-04/68; URBROJ:526-08-03/2-10-2, od 12. travnja 2010. godine.
Članak 2.
Za usluge iz članka 1. ove odluke Naručitelj će Izvršitelju uplaćivati mjesečni iznos od 2.000,00 kn uvećan za
iznos PDV-a. na žiro račun Izvršitelja usluge broj:HR60 2402006 1140135784 kod ERSTE banke.
Imenovani koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova na radilištu- koordinator II. Obavezan je svoje
dužnosti obavljati sukladno odredbama članka 11. uvodno navedenog Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim
ili pokretnim radilištima, dodatak III. ( Narodne novine br. 51/08), i odgovarajućih odredbi Zakona o zaštiti na radu.
Članak 3.
Troškove imenovanog koordinatora za zaštitu na radu u fazi izrade projekta- koordinator II, snosi glavni investitor
radova Općina Đulovac ( OIB:83207178681), Đurina 132, 43532 Đulovac.
Članak 4.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz
članka 1. ove Odluke regulirati će se ugovorom o pružanju usluga te će danom stupanja na snagu ove Odluke
Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene usluge.
Pružanje usluga iz članka 1. ove Odluke započinje 01.03.2019. i traje do konačnog završetka radova.
Članak4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su temeljem Ugovora o financiranju mjere 07 "Temeljne usluge
i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.,
Podmjere 7.4. "Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" – Operacije 7.4.1. " Ulaganje u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme
i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu " broj:842936/2018 i u Proračunu Općine Đulovac za 2018. ,
Program:1004:IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost:K100408:Rekonstrukcija doma u Velikim Bastajima, pozicija;
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180: rekonstrukcija doma u Velikim Bastajima, ekonomska klasifikacija:42124: Zgrade kulturnih institucija
(kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.

6.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 363-05/19-02/1
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 28. veljače 2019. godine
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, 4/XIII i 2/2008 -statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta
Općine Đulovac), i članka 7. tč.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni
glasnik Općine Đulovac br.10/2018): Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za izvođenje radova na uklanjanju i čišćenju borova
na groblju u Batinjanima
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj: 3 od 21.12.2018. „SEKUNDARNE SIROVINE d.o.o. , Batinjani 48. ,
OIB:97677218741 za izvođenje radova na uklanjanju i čišćenju borova na groblju u Batinjanima u ukupnom
iznosu od 14.375,00 kn.
U cijenu je uključen PDV.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.
1

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
radovi na čišćenju groblja u Batinjanima. Radovi
podrazumijevaju siječu i uklanjanje 40 starih
borova sa groblja

Jed. mjera
kom

Količina
40

Cijena
(bez PDV-a)
287,50

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

Iznos
11500,00
11.500,00 kn
11.500,00 kn
2.875,00 kn
14.375,00 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
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.
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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/ugovor za predmetne radove.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac za 2019. ,
Program:1003:Održavanje komunalne infrastrukture6, Aktivnost:A103202-održavanje čistoće javnih površina,
pozicija:54: uređenje groblja i okoliša, ekonomska klasifikacija:32329-ostale usluge tekućeg i investicijskog
održavanja
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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7.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 340-01/19-01/3
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 06. ožujak 2019.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, 4/XIII i 2/2008 -statutarne odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), i članka 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018): Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga izrade troškovnika modernizacije
nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponude broj 07/01/01, od 05.03.2019.. poduzeća METIDA d.o.o. za inžinjering
i posredovanje, Daruvar, Trg kralja Petra Krešimira IV. Br. 9 , OIB:36699107016 za pružanje usluga izrade
troškovnika modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za prijavu na Projekt održivog razvoja
lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u ukupnom iznosu od 3.750,00 kn.
Članak 2.
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :
r.br.
1

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

Količina

izrada troškovnika za modernizaciju nerazvrstanih cesta :
1. N21-Đulovac (L40022) -Kravljak(N18a)-dionica :ulica
Žrtava domovinskog rata L=550 m,
2. N25Đulovac (L40022) -Stara Krivaja (L37135), dionica:
Đulovac - Krivaja (Lovački dom) L=350 m, 3. N21AĐulovac (L40022) -(L37133)-Gornje Cjepidlake,dionica: G.
Cjepidlake L=650 m,
4. N23-B.Brđani
(L37128) -M.Miletinac, dionica: Mali Miletinac L=850 m,
5. N8-Vukovje (ŽC3301) -Vukovje (L37152, dionica
Vukovje L=150 m,
6. N10-Batinjani (ŽC 3301) -D. Vrijeska(L3122),
dionica:Donja Vrijeska L=50 m,
7. N11-Maslenjača (L37127) -Maslenjača(N2), dionica:
Maslenjača L= 450 m,
8. N7B.Rijeka (ŽC 3301) - B.Rijeka(L37152),dionica:Batinjska
Rijeka L=200 m

kom

1

Cijena
(bez PDVa)
3000,00

SVEUKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
3000,00

3.000,00 kn
750,00 kn
3.750,00 kn
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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 za ugovorene usluge.
Članak4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2018.-program 1003Održavanje komunalne infrastrukture, Pozicija:63- geodetsko-katastarske usluge, Aktivnost-Akt.K100304održavanje komunalne infrastrukture i objekata, klasifikacija-32375-geodetsko-katastarske usluge.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.

8.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 340-1/19-01/4
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 11. ožujak 2019.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, 4/XIII i 2/2008 -statutarne odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), i članka 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018): Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga izrade projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije
za proširenje prometne infrastrukture za PZ Maslenjača
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponude broj 09/01/01, od 11.03.2019.. poduzeća METIDA d.o.o. za inžinjering
i posredovanje, Daruvar, Trg kralja Petra Krešimira IV. Br. 9 , OIB:36699107016 za pružanje usluga izrade izrada
projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije za proširenje prometne infrastrukture za PZ Maslenjača u
ukupnom iznosu od 3.750,00 kn.
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :
r.br.
1

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
izrada projektnog zadatka za izradu projektne
dokumentacije za proširenje prometne infrastrukture za
PZ Maslenjača

Jed.
mjera

Količina

kom

1

Cijena
(bez PDVa)
3000,00
SVEUKUPNO
PDV 25%

Iznos
3000,00
3.000,00 kn
750,00 kn

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“
GODINA 2019.
BROJ 2.
Đulovac, 29. ožujak 2019. godine
11

SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

3.750,00 kn

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz
članka 1. ove Odluke regulirati će se na način da će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene usluge.
Članak4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2019.-program 1004IZGRADNJA OBJEKATA, Pozicija:72-Projektna dokumentacija, Aktivnost-Akt.K100402-projektna dokumentacija,
klasifikacija-42641-Ostala nematerijalna proizvedena imovina.
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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9.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 340-1/19-01/5
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 13. ožujak 2019.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, 4/XIII i 2/2008 -statutarne odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), i članka 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018): Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga izrade Idejnog rješenja i Idejnog projekta za ishođenje
lokacijske dozvole za Munije- proširenje prometne infrastrukture za PZ Maslenjača
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponude broj 10/01/01, od 11.03.2019.. poduzeća METIDA d.o.o. za inžinjering
i posredovanje, Daruvar, Trg kralja Petra Krešimira IV. Br. 9 , OIB:36699107016 za pružanje usluga izrade Idejnog
rješenja i Idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za Munije- proširenje prometne infrastrukture za PZ
Maslenjača u ukupnom iznosu od 70.000,00 kn.
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :
r.br.
1

2

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
pružanje usluga izrade Idejnog rješenja i Idejnog projekta za
ishođenje lokacijske dozvole za proširenje prometne
infrastrukture prema naselju Munije proširenje prometne
infrastrukture za PZ Maslenjača
pružanje usluga izrade glavnog projekta sa projektantskim
troškovnikom za ishođenje građevinske dozvole za proširenje
prometne infrastrukture prema naselju Munije proširenje
prometne infrastrukture za PZ Maslenjača

Jed.
mjera
kom

Količina
1

Cijena (bez
PDV-a)
20000,00

kom

1

36000,00

SVEUKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
20000,00

36000,00

56.000,00 kn
14.000,00 kn
70.000,00 kn

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz
članka 1. ove Odluke regulirati će Ugovorom te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene usluge.
Članak4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2019.-program 1004IZGRADNJA OBJEKATA, Pozicija:72-Projektna dokumentacija, Aktivnost-Akt.K100402-projektna dokumentacija,
klasifikacija-42641-Ostala nematerijalna proizvedena imovina.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
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Obrazloženje:
Člankom 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br.10/2018) određeno je da se:
(1) Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna (bez uključenog PDV-a)
provodi se izdavanjem narudžbenice i/ili zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom temeljem
jedne ponude koja je prethodno zatražena elektroničkim putem, telefaksom ili telefonski.
(2) Narudžbenica obvezno sadrži podatke o: odjelu koji izdaje narudžbenicu, osobi koja pokreće nabavu, vrsti
roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te
ukupnih cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja, gospodarskom subjektu – (dobavljaču).
Narudžbenicu potpisuje odgovorna osoba naručitelja.
(3) Za nabavu usluga iz točke 1. i 2. ovog članka obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju
intelektualne i osobne usluge, kao i kod stjecanja nefinancijske imovine.
(4) Ugovor potpisuje općinski načelnik.
(5) Evidenciju o izdanim narudžbenicama iz ovog članka vodi nadležna službena osoba za javnu
nabavu/financije unutar Jedinstvenog upravnog odjela.
Sukladno navedenom , od gospodarskog subjekta METIDA d.o.o. za inžinjering i posredovanje, Daruvar, Trg kralja
Petra Krešimira IV. Br. 9 , OIB:36699107016 zatražena je ponuda za pružanje usluga izrade Idejnog rješenja i
Idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za Munije- proširenje prometne infrastrukture za PZ Maslenjača.
Subjekt je dana 12.03.2019. dostavio ponudu za pružanje usluga izrade Idejnog rješenja i Idejnog projekta za
ishođenje lokacijske dozvole za Munije- proširenje prometne infrastrukture za PZ Maslenjača u iznosu od 56.000,00
kn bez uključenog PDV-a, što je sukladno članku 7. st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018), te je riješeno kao u članku 1. ove Odluke.
Sa gospodarskim subjektom iz članka 1. ove Odluke Naručitelj će sklopiti ugovor o pružanju usluga , te će danom
stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za
ugovorene usluge.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“
GODINA 2019.
BROJ 2.
Đulovac, 29. ožujak 2019. godine
14

10.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 351-04/19-01/1
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 11. ožujka 2019.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, 4/XIII i 2/2008 -statutarne odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), i članka 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018): Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za nabavom i dobavom metalnih kontejnera
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponude broj 250-100-2019 od 15.02.2019.. poduzeća GRADEKO d.o.o. za
Prilaz baruna Filipovića 15 a, Zagreb , OIB:92045122711 za nabavom, dobavom metalnih kontejnera u ukupnom
iznosu od 30.552,50 kn.
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :
r.br.

1
2
3
4

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

KOŠ VISEČI PERFORIRANI fi310x490/1100mm
KONTEJNER 7 m3 METALNI OTVORENI
OSOVINA ZA PEHD KANTU 120 L
usluga prijevoza

Jed.
mjera

kom
kom
kom
kom

Količina

Cijena
(bez PDV-a)

10
2
50
1

478,00
8356,00
39,00
1000,00
UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO :

Iznos

4780,00
16712,00
1950,00
1000,00
24.442,00 kn
6.110,50 kn
30.552,50 kn

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz
članka 1. ove Odluke regulirati će se ugovorom o kupnji roba te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina
Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene robe.
Članak4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2019.-program 1002-Javna
uprava i administracija, Pozicija:58- kontejneri za otpad i druga oprema, Aktivnost-Akt.K100203-opremanje JUO,
klasifikacija-42273-oprema
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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11.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 940-03/19-01/3
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 15. ožujak 2019. 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 ) 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“) , te čl. 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 izradu tržišne vrijednosti zemljišta

Članak 1.
Ovim Odlukom prihvaća se ponuda od 15.03.2019. FEBUS d.o.o. za proizvodnju trgovinu i usluge iz
Daruvara, Radićeva 17, zastupanom po dipl. ing. građ Željku Petroviću OIB:90884918768 , ovlaštenom certifikatoru
sukladno Rješenju Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, klasa:UP/I-360-02/12-18/5, urbroj:531-01-12-5
od 15.03.2012. od 19.09. 2013. za pružanjem usluga izrada procijene tržišne vrijednosti zemljišta u ukupnom
iznosu od 2.500,00 kuna. U cijenu je uključen PDV.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. Ove Odluke obuhvaća:
r.br.
1
2

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

izrada procijene tržišne vrijednosti zemljišta na lokaciji
Kravljak k.č.br. 228/1 k.o. Đulovac
izrada procijene tržišne vrijednosti zemljišta na lokaciji
Gornje Cjepidlake k.č.br. 229/1 k.o. Đulovac

Jed.
mjera

Količina

Cijena
(bez PDVa)

Iznos

kom

1

1000,00

1000,00

kom

1

1000,00

1000,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

2.000,00 kn
500,00 kn
2.500,00 kn

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz
članka 1. ove Odluke regulirati će se na način da će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene usluge.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program
1002- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA, Aktivnost:100202:Priprema akata iz djelokruga JUO, pozicija: 39:
ekonomska klasifikacija:32399:Ostale nespomenute usluge, pozicija:39.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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12.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
KLASA: 402-03/19-01/2-2-2
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac 14. ožujak 2019.
Na temelju članka 27. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine
Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), te Prijedloga liste
prvenstva Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata javnih potreba Općine Đulovac za
razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2019. godinu,, 402-03/19-01/2-2-1, urbroj:2111/05-03-19-03 od
14.03.2019 načelnik Općine Đulovac donosi

ODLUKU
o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac
za razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2019. godinu i visini financijske potpore
Članak 1.

Na temelju provedenog Javnog natječaja za za financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog
društva iz proračuna Općine Đulovac u 2019. godini (Klasa: 402-03/19-01/2-2, Urbroj: 2111-05-03-19-03 od
11.01.2019. godine), koji je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Općine Đulovac, www.djulovac.hr dana
11.01.2019.
https://djulovac.hr/download/javni-natjecaj-za-financiranje-programa-projekata-javnih-potreba-zarazvoj-civilnog-drustva-iz-proracuna-opcine-dulovac-u-2019-godini/?wpdmdl=3578 donosi se odluka o
sufinanciranju slijedećih programa/projekata koji u cijelosti udovoljavaju administrativno-formalnim uvjetima
Javnog natječaja te kriterijima za odabir programa/projekata, redom kako slijedi:
r.br.
1
2
3
4
5
6
7.
8.

Naziv udruge

naziv programa/projekta

Zajednica kosovskih Hrvata
tiskanje Letničkog rječnika , Spasimo od
"LETNICA"Đurina 84, OIB:
zaborava i Hodočašće u Letnici , Kistanju
38950092807
i Dubrovniku
Matica umirovljenika DaruvarZajedno za ljepši umirovljenički život
Podružnica Đulovac, Daruvar, trg dr.
F. Tuđmana 4, OIB:4856611376
Udruga osoba s invaliditetom ,
„Ako sam uključen nisam isključen“
Daruvar, P. Preradovića 26, OIB:
62087395920
Udruga osoba s invaliditetom ,
„2-10-5“
Daruvar, P. Preradovića 26, OIB:
62087395920
UDRUGA HVIDR-a Daruvar,
Organiziranje humanitarnih aktivnosti za
Daruvar,S. Radića 12, OIB:
HRVI i branitelje iz Domovinskog rata
76927065043
UDRUGA HVIDR-a Daruvar,
Socijalna i pravna zaštita HRVI i
Daruvar,S. Radića 12, OIB:
branitelja iz Domovinskog rata
76927065043
Gradski ogranak Udruge hrvatskih
„Zajedno u ratu –zajedno u miru“
dragovoljaca Domovinskog rata Grada
Daruvara
Udruga za zaštitu potrošača
Zaštita potrošača i potrošačkih prava
Bjelovarsko-bilogorske županije
UKUPNO:

dodijeljeni iznos
novčane potpore
30.000,00

broj
bodova
61,00

15.000,00

65,67

5.000,00

66,00

9.000,00

66,00

15.000,00

71,67

15.000,00

71,67

5.000,00

61

3.000,00

61

97.000,00
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Članak 2.
Sa Udrugama iz članka 1. ove Odluke kojima je odobrena financijska potpora, sklopiti će se Ugovor o financijskoj
potpori, kojim će se urediti međusobna prava i obveze.
Članak 3.
Ova Odluka objaviti će se na web stranici Općine Đulovac www.djulovac.hr i oglasnoj ploči Općine Đulovac, te se
smatra i dostavljenom sudionicima Javnog natječaja danom objave na web stranici Općine Đulovac.
Članak 4.
Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za
financiranje mogu, nakon primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor. Prigovor se podnosi pisanim putem
u roku od 8 dana od dana primitka predmetne obavijesti na adresu: Općina Đulovac, Đurina 132, 43 532 Đulovac
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac , na web
stranici Općine Đulovac www.djulovac.hr i oglasnoj ploči Općine Đulovac.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.

13.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
KLASA: 402-03/19-01/2-1-2
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 14. ožujak 2019.
Na temelju članka 27. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) , 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 ), te Prijedloga liste
prvenstva Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu
i kulturi za 2018. godinu, klasa:402-03/19-02-1-1, urbroj:2111/05-03-19-03 od 13.03.2019. , načelnik Općine
Đulovac donosi
ODLUKU
o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac
u sportu i kulturi koje provode udruge za 2019. godinu i visini financijske potpore
Članak 1.
Na temelju provedenog Javnog natječaja za za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu i kulturi iz
proračuna Općine Đulovac u 2019. godini (Klasa: 402-03/19-01/2-1, Urbroj: 2111-05-03-19-03 od 11.01.2019.
godine), koji je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Općine Đulovac, www.djulovac.hr dana 11.01.2019.
godine https://djulovac.hr/download/javni-natjecaj-za-financiranje-programa-projekata-javnih-potreba-u-sportu-ikulturi/?wpdmdl=3564 donosi se odluka o sufinanciranju slijedećih programa/projekata koji u cijelosti udovoljavaju
administrativno-formalnim uvjetima Javnog natječaja te kriterijima za odabir programa/projekata:
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R.BR.
1
2
3

Podaci o udruzi
Nogometni klub "TOMISLAV"
ĐULOVAC, Đurina bb. Đulovac, OIB:
92669929201
Konički klub "Hrvatski sokol" Vukovje
17. OIB:68483170113

Naziv projekta
Sportsko natjecanje u 2019. godini

60.000,00

broj
bodova
65,67

Konjički sport- daljinsko ,
rekreacijsko i terensko jahanje u
zajednici
Promocija i očuvanje nacionalnih i
kulturnih tradicija

20.000,00

63

20.000,00

61

Kulturno umjetničko društvu ĐulovacKUD Đulovac, Đurina132, OIB:
22019384127
UKUPNO :

Dodijeljen iznos

100.000,00

Članak 3.
Sa Udrugama iz članka 2. ove Odluke kojima je odobrena financijska potpora, sklopiti će se Ugovor o financijskoj
potpori, kojim će se urediti međusobna prava i obveze.
Članak 4.
Ova Odluka objaviti će se na web stranici Općine Đulovac www.djulovac.hr i oglasnoj ploči Općine Đulovac, te se
smatra i dostavljenom sudionicima Javnog natječaja danom objave na web stranici Općine Đulovac.
Članak 5.
Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za
financiranje mogu, nakon primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor. Prigovor se podnosi pisanim putem
u roku od 8 dana od dana primitka predmetne obavijesti na adresu: Općina Đulovac, Đurina 132, 43 532 Đulovac.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac , na web
stranici Općine Đulovac www.djulovac.hr i oglasnoj ploči Općine Đulovac.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“
GODINA 2019.
BROJ 2.
Đulovac, 29. ožujak 2019. godine
19

14.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 340-03/19-02/1
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 11. veljače 2019.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, 4/XIII i 2/2008 -statutarne odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), i članka 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018): Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za nabavom, dobavom i postavljenjem autobusne nadstrešnice
u Velikom Miletincu
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se ponuda od 07.03.2019 .. poduzeća PRIMA TEHNIČAR d.o.o. Ivana Nepomuka
Jemeršića 37 A, Grubišno Polje , OIB:19504870273 za nabavom, dobavom i postavljenjem autobusne
nadstrešnice u Velikom Miletincu u ukupnom iznosu od 13.625,00 kn.
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :
r.br.
1

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
autobusna nadstrešnica - izrada i postavljanje

Jed.
mjera
kom

Količina

Cijena
(bez PDV-a)
1

Iznos

10900,00

10900,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

10.900,00 kn
2.725,00 kn
13.625,00 kn

Tehničke karakteristike: dimenzije: 3560 x 1170 mm
konstrukcija izrađena od čelične cijevi 60*40*2,
60*30*2, 40*20*2 i 20*20*2,
Stranice od punog laminiranog stakla 6mm
Zadnja strana od čeličnog lima
Krov od rebrastog prozirnog lexana 6mm
Na krovu žljebovi za odvod vode
Unutar konstrukcije klupa za sjedenje od drveta
Sa strane koš za otpatke
Obojeno temeljnom i završnom bojom RAL 9006

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz
članka 1. ove Odluke regulirati će se ugovorom o kupnji roba te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina
Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene robe.
Članak4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac za 2019. ,
Program:1004:IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost:K100404:CESTOVNA INFRASTRUKTURA, pozicija; 77:
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, ekonomska klasifikacija:42131:Ceste,
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.

15.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 351-02/19-01/2
Urbroj: 2111/05-03-1-03
Đulovac 22. ožujka 2019. godine
Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13,73/17 i 14/19) i
članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/XIII i 2/2008 -Statutarne odluke
o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac) općinski načelnik donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Općine Đulovac za 2018. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće Jedinstvenog upravnog odjela o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Đulova za
2018. godinu, klasa:351-02/19-01/1, ur.broj:2111/05-05-19-05 od 02.03.2018.
Članak 2.
Izvješće iz toč. I. ove Oluke je sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka objaviti će se u »Službenom glasniku Općine Đulovac, a stupa na snagu danom donošenja.

Općinski načelnik
Drago Hodak.v.r.
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OPĆINA ĐULOVAC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Općine Đulovac
za 2018. godinu

Đulovac, ožujak 2019.

1. UVOD
Općina Đulovac administrativno se dijeli na 29 naselja: Bastajski Brđani(nenaseljeno),
Batinjani, Batinjska Rijeka, Borova Kosa, Dobra Kuća, Donja Vrijeska, Donje Cjepidlake,
Đulovac, Gornja Vrijeska, Gornje Cjepidlake, Katinac, Koreničani, Kravljak, Mala Babina
Gora, Mala Klisa, Mali Bastaji, Mali Miletinac, Maslenjača, Nova Krivaja, Potočani, Puklica,
Removac, Stara Krivaja (nenaseljeno), Škodinovac, Velika Babina Gora, Velika Klisa
(nenaseljeno), Veliki Bastaji, Veliki Miletinac, Vukovije
Tablica 1: Broj stanovništva Općine Đulovac:
Površina km2
Općina Đulovac
196. 14

1991.
4891

2001.
3640

2011.
3245

2. Izvor: www.dzs.hr
Plan gospodarenja otpadom za Općinu Đulovac za razdoblje 2017. do 2022. godine uradila je
tvrtka IPZ Uniprojekt TERRA i prihvaćen je na 6. sjednici održanoj dana 10. svibnja 2018.
godine i objavljen u Službenom glasniku Općine Đulovac br.5/2018, a u skladu je sa Zakonom
o održivom gospodarenju otpadom, nacionalnom Strategijom i Planom gospodarenja otpadom
te ostalim propisima iz područja gospodarenja otpadom, a ujedno je usklađen i s okvirnom
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Direktivom EU-a o otpadu (2008/98/EC) koja se temelji na društvu usmjerenom na reciklažu,
a koja postavlja prioritete:
sprječavanje nastajanja otpada,
pripremu za ponovnu uporabu,
recikliranje,
ponovno korištenje (oporaba), npr. energetsko korištenje i dr.,
zbrinjavanje ostatnog otpada.
Plan je prihvatilo Općinsko vijeće, a sukladno istom i stavkom 1. članka 20. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17 i 14/19) propisano je da jedinica
lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom
jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu
kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.
Poput drugih područja zaštite okoliša, i u području gospodarenja otpadom najbolji rezultati
postižu se sinergijom svih sudionika i čimbenika pa tako i ovaj Plan gospodarenja otpadom
uključuje suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u rješavanju zajedničkih pitanja
gospodarenja otpadom.
2. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE ĐULOVAC

Prostornim planom uređenja općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.05/04,
3/VIII-I. izmjene i dopune ,1/XI-II. Izmjene i dopune i 6/XII-izmjene i dopune ) predviđeno je
da će se zbrinjavanje komunalnog otpada Općina Đulovac rješavati sukladno planu
gospodarenja otpadom Bjelovarsko Bilogorske Županije.

3. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA

PODRUČJU OPĆINE ĐULOVAC UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA
Komunalni otpad sa područja Općine odvozi se na uređeno odlagalište komunalnog otpada
“Cerik” na području Grada Daruvara. Nakon uređenja Županijskog ili regionalnog centra za
gospodarenje otpadom komunalni otpad sa područja Općine odlagat će se na tom odlagalištu.
Na području Općine evidentirano je više lokacija na kojima je nekontrolirano odlagan otpad.
Lokacije nekontroliranih odlagališta prikazane su na kartografskom prikazu 3.2. PODRUČJA
POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA POVRŠINA. Nekontrolirana odlagališta će se sanirati
izmještanjem otpada na uređeno odlagalište otpada.
U centru Đulovca je postavljen 1 zeleni otoka sa spremnicima za odvojeno prikupljanje papira,
plastike i stakla, a 1 na lokaciji u Velikim Bastajima. Zelene otoke treba uređivati uz glavne
prometnice u naselju te do njih omogućiti pristup osobnih i teretnih vozila.
Osim toga postavljeni su i plastični kontejneri kapaciteta 1.100 l na lokacijama:
- 1 kom kod Društvenog doma u Batinjanima
- 1 kom Društveni dom Vukovje
- 1 kom Društveni dom Borova Kosa
- 1 kom Društveni dom Veliki Bastaji
- 1 kom Društbeni dom Veliki Miletinac
- 1 kom Društveni dom Koreničani
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- 1 kom Društveni dom Mala Babina Gora
U centru Đulovca postavljen je metalni kontejner zapremine 5 m3
Prema Odluci o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine
Đulovac“ br. 2/2018) te Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javnih usluga
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području
Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 5/2018), reciklažno dvorište za sva
naselja s područja općine Đulovac planira se urediti na lokaciji pokraj komunalnog društva
„DARKOM d.o.o.“ J. Kozarca 19, Daruvar na k.č,br. 2297 k.o. Daruvar koja će se koristiti
kako za sva naselja s područja grada Daruvara tako I za naselja sa područja općina, Đulovac,
Sirač, Dežanovac I Končanica sukladno Sporazumu , klasa:361-01/14-01/3, ur.broj:2111/0114-01/3 od 27. Svibnja 2014, odnosno Odluci , klasa:361-01/14-01/3, ur.broj:2111/01—0202/1-15-9 od 18. Kolovoz 2015. Koji su doneseni od strane Grada Daruvar, Općine Sirač,
Općine Đulovac, Općine Dežanovac i Općine Končanica
4. PODACI

O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA,
ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I
BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA PODRUČJU
OPĆINE ĐULOVAC
(Opisati način na koji je prikupljen proizvedeni i odvojeno prikupljeni otpad, te podaci o vrstama i količinama proizvedenog i odvojeno
prikupljenog otpada. Podatke popuniti u Tablicu koja slijedi).

Tablica: Prikupljene količine otpada na području JLiRS
Tvrtka ili Područje sa kojeg je
Broj stanovnika
naziv
otpad skupljen
obuhvaćen
(općina/grad)
skupljanjem
DARKOM
ĐULOVAC
640 kućanstava i
d.o.o.
10 gospodarskih
subjekata
DARKOM
ĐULOVAC
Nepoznat
br.
d.o.o.
kućanstava

Ključni
broj
otpada
20 03 01

20 03 07

Naziv
otpada
mješoviti
komunalni
otpad
Glomazni
otpad

Ukupno sakupljeno (preuzeto
u tekućoj godini)
tona
257.240 kg

770,00 kg

Prema podacima komunalnog gospodarstva DARKOM d.o.o. iz Daruvara (Prateći list za
komunalni otpad) ur,broj:39/2019 od 28.01.2019. godine na području Općine Đulovac tijekom
2018. godine ukupno je skupljeno 257.240 kg mješovitog komunalnog otpada (ključni broj 20
0301) . Otpad se skupljao od ukupno 640 kućanstava u PVC posudama od 120 l koje se
skupljaju dva puta mjesečno te od 10 poslovnih subjekata od kojih je 7 otpad predavalo u PVC
posudama od 120 l , a 3 subjekta u PVC kontejnerima od 1.100 l.
Također otpad se skupljao i iz 22 PVC kontejnera zapremine 1.100 l po potrebi prema pozivu
komunalnog redara sa lokacija gdje su isti postavljeni (groblja, društveni domovi, javne
površine-parkirališta i sl.).
U 2018. godini komunalno poduzeće DARKOM d.o.o. iz Daruvara izvršilo je i organizirano
skupljanje krupnog (glomaznog) otpada (ključni broj 20 03 07) pri čemu je obavijest o
skupljanju istog građanima slana putem računa te preko obavijesti objavljene na web stranici
društva .
Na području Općine Đulovac glomazni otpad se skupljao 18.09.2018. , te se prikupilo 770 kg
glomaznog otpada koji je zbrinut na odlagalištu otpada Johovača, Velika Mlinska bb kojim
upravlja Komunalac d.o.o. iz Garešnice , a ima dopuštenje za odlaganje te vrste otpada.
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Od 8. rujna 2017. obavijest o sakupljanju glomaznog otpada sa rasporedom odvoza je
postavljena na mrežnim stranicama Darkoma do.o. www.darkom-daruvar.hr
Općina Đulovac je donijela Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Đulovac
(„Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 2/2018) te Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o načinu
pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br.
5/2018). kojima su određene lokacije zelenih otoka u Općini Đulovac, te otpad koji se na
pojedinim lokacijama prikuplja:
r.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

LOKACIJA
Đulovac-parkiralište centar
Veliki Bastaji-preko puta
crkve
Mala Maslenjača-društveni
dom
Velika Maslenjača-društveni
dom
Gornja
Vrijeska-društveni
dom
Vukovje-društveni dom
Batinjani-društveni dom
Mala Babina Gora-društveni
dom
Velika Babina Gora –kod
kapelice
Borova Kosa-društveni dom
Donja Vrijeska –društveni
dom
Puklica-kod spomenika
Nova Krivaja-kod spomenika
Gornje Cjepidlake-društveni
dom
Koreničani
Katinac
Potočani

PAPIR
+
+

STAKLO
+
+

PLASTIKA
+
+

BATERIJE
+
+

TEKSTIL
+
+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

-

+

+

+

-

-

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
-

+

+

+

-

-

+
+

+
+

+
+

-

-

+
+
+

+
+
+

+
+
+

-

-

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
-

-

Sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dogovorena je dostava kontejnera za
odvojeno prikupljanje otpada, ali do dana ovog očitovanja, oprema nije dostavljena niti je
oprema postavljenja.
U narednom razdoblju planira se postavljanje kontejnera za odvojeno prikupljanje papira,
kartona, metala, stakla, plastike i dr. otpada.
Na području općine Đulovac započelo je djelomično provođenje odvojenog prikupljanja otpada
i na području općine nalaze se ukupno 2 lokacije sa zelenim otocima, jedan kod društvenog
doma u Velikim Bastajima i jedan u Đulovcu kojim je osigurano samo skupljanje 3 vrste otpada
putem zelenih otoka (papir, plastika i staklo) . Navedene spremnike prazni ovlašteni skupljač
DARKOM d.o.o. iz Daruvara, ali nema podataka o količini skupljenog i odvojenog otpada .
Odvajanje otpadnog papira na kućnom pragu također je uspostavljeno i građani ga odvojeno
predaju u tipiziranim plastičnim vrećama i predaju ovlaštenom sakupljaču.
Odvojeno skupljanje otpadnog tekstila, otpadnog metala i problematičnog otpada nije
uspostavljeno na području općine Đulovac niti su se do sada provodile izobrazno-informativne
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aktivnosti. Eventualne pritužbe i predstavke građana zaprimale su se osobnim dolaskom u
općinu, sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu nije uspostavljen niti
na web stranicama niti u drugom zakonski predviđenom obliku.

Tablica: Odvojeno prikupljanje otpadnog papira. metala. stakla, plastike i tekstila

godina
2018.

papir
0

metal
0

Prikupljene količine otpada (t)
staklo
plastika
0
0

tekstil
0

(Ako se na području grada/općine nalazi odlagalište otpada potrebno je popuniti donju Tablicu, a ako se ne nalazi brisati
Tablicu i navesti da na području grada/općine nema odlagališta. Napomena: Količinu biorazgradive komponente svako
odlagalište prijavljuje u AZO temeljem OOO obrasca. )

Tvrtka
gospodari
odlagalištem

koja

Općina/grad iz kojeg se
odlaže otpad

Naziv odlagališta

Ukupna količina
odloženog otpada
(tona)

Količina
biorazgradive
komponente
(tona)

Tablica: Vrste i količine odloženog biorazgradivog komunalnog otpada

Ključni broj

Naziv otpada

Količina (t)

0

0

5. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA

GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH
ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM,
(Ako se na području grada/općine nalazi odlagalište opisati ga ukratko (od kada postoji, dokumenetaciju koja je
ishodovana i u kojoj se fazi trenutno nalazi. Popuniti donju Tablicu. Ukoliko na području grada/općine nema odlagališta
u ovom dijelu navesti da nema odlagališta i brisati donju Tablicu.

Na području općine Đulovac postoji nelegalno odlagalište otpada „Cjepidlake“ koje se nalazi
cca 1,5 km sjeverno od centra naselja Đulovac na k.č.br.311 k.o. Đulovac ukupne površine cca
1,5 Ha i na njemu se odlagao komunalni otpad 2007. i 2008. godine
Lokacija odlagališta otpada „Cjepidlake“ povezana je lokalnim poljskim putom širine cca 3m
i dužine cca 600 m sa cestom Maslenjača – Đulovac. Odlagalište se nalazi cca 1,5 km sjeverno
od centra naselja Đulovac.
Odlagalište se nalazi na blago ravnom terenu. Najbliži vodotok je potok Lipovac koji se nalazi
na udaljenosti cca 50-100 m od odlagališta i u kojem se voda nalazi samo za vrijeme kiša.
Lokacija odlagališta otpada "Cjepidlake" okružena je šumom.
Koristilo se od 1995. godine. Općina Đulovac zatvorila je postojeće odlagalište neopasnog
otpada, a otpad se prestao odlagati u travnju 2007. godine.
Građevinska parcela je nepravilnog oblika ukupne površine oko 7,4 ha, a otpad se nalazi na
manjem dijelu,. Prema kopiji posjedovnog lista kojeg je izdao Područni ured za katastar
Bjelovar, odjel za katastar nekretnina Daruvar, odlagalište "Cjepidlake" nalazi se u K.O.
Đulovac na k.č. 311 na šumskom zemljištu. Otpad se nalazi na cca 1 ha površine navedene
katastarske čestice.
Na lokaciju se uglavnom odlagao komunalni otpad, međutim, građani su sami dovozili
glomazni otpad, građevinski otpad i sl. Lokacija je dijelom ograđena. Izgrađenih objekata
nema. Na lokaciji odlagališta nema struje, vode niti kanalizacije.
Do sada je za potrebe sanacije odlagališta ''Cjepidlake'' izrađena sljedeća dokumentacija:
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Program sanacije s troškovnikom (IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba, 2008.
godine).
- Studija o utjecaju na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta otpada „Cjepidlake“ –
općina Đulovac (IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba, 2006.god.) temeljem koje
je izdato rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva klasa:
UP/I 351-03/08-02/40, urbroj: 531-08-1-2-2-09-08/10 od 2. listopada 2008. godine
U siječnju 2008. godine izrađena je
- Idejni projekt prema kojem je izdana lokacijska dozvola, klasa: UP/I-350-05/09-01/5,
urbroj: 2103/1-09/2-09-9, u ožujku 2009. godine.
U 2009. godini izrađen je
- Glavni projekt za sanaciju i uređenje odlagališta uz daljnje odlaganje otpada,, ali
odlukom Općine prestalo je daljnje odlaganje otpada na lokaciji (uz povremeno
odlaganje stanovništva), te je Općina Đulovac pokrenula je aktivnosti za zatvaranje
odlagališta te ishođenja novih dozvola (Lokacijska i Građevinska dozvola).
Zato je izrađeno sljedeće:
- Elaborat zaštite okoliša - Zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Cjepidlake“ –
Đulovac, koji je izrađen od strane IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Zagreb, 2016. godine,
koja je ocijenjena pozitivno od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode i na temelju
koje je izdalo Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/16-08/122, Ur. Broj: 517-06-2-1-1-168 od 28.06.2016. godine i
- Idejni projekt zatvaranje odlagališta otpada „Cjepidlake“ – Đulovac, koji je izrađen od
strane IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Zagreb, 2016. godine, te je izdana nova
Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000011, URBROJ: 2103/01-09/216-0006 OD 22.12.2016.
- Glavni projekt za zatvaranje odlagališta nelegalnog otpada „Cjepidlake“ -Đulovac
Z.O.P. 23/16 iz siječnja 2017.
- Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/18-01/000049, URBROJ: 2103/01-09/218-0008 od 26.06.2018. koja je postala izvršna 26.06.2018.
-

U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za radove: Sanacija i zatvaranje
odlagališta neopasnog otpada Cjepidlake, CPV oznaka: 45222110-3 Radovi na izgradnji
odlagališta za otpad, evidencijski broj nabave: I/20 – EMV , broj objave iz elektroničkog
oglasnika javne nabave NN: broj 2018/S 0F2-0030935 od 07.11. NN: 2018/S i NN 2018/S
F14-0033164 od 26.11. 2018 ispravak -Obavijest., naručitelj, Općina Đulovac, sukladno
kriteriju odabira ponuda, donosi odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude sljedećeg
ponuditelja:
- GT TRADE d.o.o. Spinčićeva 2/D 21 000 Split OIB:27976544334 broj ponude
GT13/18 od 07.12.2018. u iznosu od 1.415.850,00 kn bez PDV-a odnosno u ukupnom
iznosu od 1.769.812,50 kn sa PDV- om
U tablici dolje prikazani su dosadašnji troškovi projekta na realizaciji sanaciji i zatvaranja
odlagališta neopasnog otpada „Cjepidlake“
Naziv
odlagališta

Cjepidlake

Status
korištenja**

Status
sanacije**

Datum
početka
sanacije

Datum
završetka
sanacije

U pripremi

Počela

20082009.
2016.2107.
2018.

2019

Utrošena sredstva za sanaciju odlagališta i izvori sredstava do
konca 2018.

Sredstva
FZOEU/EU

SREDSTVA
JLS

ukupno

91.256,00

Sredstva
komunalnog
društva
0,00

365.024.00
122.337,50

0,00

0,00

122.337.50

1.769.812,50

0,00

0,00

1.769.512,50

456.280,00
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*Aktivno ili zatvoreno
**Sanirano uz daljnje korištenje, U pripremi, Sanirano.

6. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM

UKLANJANJU
(Navesti koliko ima lokacija divljih odlagališta na području grada/općine. Sve lokacije popuniti u donju Tablicu.
Ukoliko na području grada/općine nema lokacija divljih odlagališta navesti da ih nema i izbrisati donju Tablicu).
Redni
broj

Naziv divljeg
odlagališta

Procijenjena
količina otpada
u m3

Najzastupljenija
vrste odbačenog
otpada

Divlje
odlagalište
uklonjeno

Datum
završetka
sanacije

Utrošena sredstva za sanaciju „divljih
odlagališta“
Sredstva
SREDSTVA
ukupno
FZOEU
JLS

DA/NE

(Za uklonjena divlja odlagališta popuniti sljedeću Tablicu)

Naziv uklonjenog
divljeg odlagališta

Troškovi uklanjanja
otpada u kunama

Financiranje iz
proračuna JLS

Financiranje iz
sredstava FZOEU

Drugi način
financiranja

7. MJERE

POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI
SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNOINFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA,
( Opisati provedene mjere za ostvarivanje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada koje su provedene kroz
prethodnu godinu uključujući izobrazno informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada, te navesti utrošena
financijska sredstva na ovom polju kao i porijeklo istih.)

U 2018. godini komunalno poduzeće DARKOM d.o.o. iz Daruvara izvršilo je i organizirano
skupljanje krupnog (glomaznog) otpada (ključni broj 20 03 07) pri čemu je obavijest o
skupljanju istog građanima slana putem računa te preko obavijesti objavljene na web stranici
društva .
Na području Općine Đulovac glomazni otpad se skupljao . te se prikupilo 770 kg glomaznog
otpada koji je zbrinut na odlagalištu otpada Johovača, Velika Mlinska bb kojim upravlja
Komunalac d.o.o. iz Garešnice , a ima dopuštenje za odlaganje te vrste otpada. Od 8. rujna
2017. obavijest o sakupljanju glomaznog otpada sa rasporedom odvoza je postavljena na
mrežnim stranicama Darkoma do.o. www.darkom-daruvar.hr
Posebno je naglašena činjenica o zabrani odlaganja glomaznog otpada na javnu površinu te
činjenica da glomazni otpad ne spada u EE otpad i građevinski.

8.

OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I
POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA,

( Opisati provedene opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpadom koje su
provedene kroz prethodnu godinu uključujući izobrazno informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada, te navesti
utrošena financijska sredstva na ovom polju kao i porijeklo istih).

-

Nisu provođene
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9.

MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I
BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG
PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE
KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA,
(Opisati poduzete mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te
odvojeno prikupljenog otpadnog papira, metala, stakla i plastike, te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada)

10. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA,

ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA
ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM,
(Opisati provedene projekte kroz prethodnu godinu koji su važni za provedbu odredbi Plana)

Redni broj

Naziv provedenog
projekta

Utrošena financijska sredstva

Izvor financijskih sredstava

1.

11. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

(Navesti što je predviđeno Planom gospodarenja otpadom za prethodnu godinu i što je od
toga izvršeno.)
Redni
broj
1.

Predviđeno PGO za 2018. g

2.
3.
4.
5.

Izgradnja mini reciklažnog dvorišta
Sanacija odlagališta otpada Cjepidlake

Postavljanje 19 zelenih otoka

Izgradnja pretovarna stanica sa sortirnicom

Uspostavljen sustav zaprimanja obavijesti o nepropisno
odbačenom otpadu

Izvršeno
DA/NE/DJELOMIČNO
djelomično
NE
NE
NE
NE

12. ZAKLJUČAK

U izvještajnom periodu skupljeno je ukupno 257.240 kg mješovitog komunalnog otpada
(ključni broj 20 03 01) . Otpad se skupljao od ukupno 640 kućanstava u PVC posudama od 120
l koje se skupljaju dva puta mjesečno te od 15 poslovnih subjekata od kojih je 12 otpad
predavalo u PVC posudama od 120 l , a 3 subjekta u PVC kontejnerima od 1.100 l.
Također otpad se skupljao i iz 22 PVC kontejnera zapremine 1.100 l po potrebi prema pozivu
komunalnog redara sa lokacija gdje su isti postavljeni (groblja, društveni domovi, javne
površine-parkirališta i sl.).
U 2018. godini komunalno poduzeće DARKOM d.o.o. iz Daruvara izvršilo je i organizirano
skupljanje krupnog (glomaznog) otpada (ključni broj 20 03 07) pri čemu je obavijest o
skupljanju istog građanima slana putem računa te preko obavijesti objavljene na web stranici
društva .
Na području Općine Đulovac glomazni otpad se skupljao . te se prikupilo 770 kg glomaznog
otpada koji je zbrinut na odlagalištu otpada Johovača, Velika Mlinska bb kojim upravlja
Komunalac d.o.o. iz Garešnice , a ima dopuštenje za odlaganje te vrste otpada. Od 8. rujna
2017. obavijest o sakupljanju glomaznog otpada sa rasporedom odvoza je postavljena na
mrežnim stranicama Darkoma do.o. www.darkom-daruvar.hr
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Posebno je naglašena činjenica o zabrani odlaganja glomaznog otpada na javnu površinu te
činjenica da glomazni otpad ne spada u EE otpad i građevinski.
Prema Odluci o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine
Đulovac“ br. 2/2018) te Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javnih usluga
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području
Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 5/2018), reciklažno dvorište za sva
naselja s područja općine Đulovac planira se urediti na lokaciji pokraj komunalnog društva
„DARKOM d.o.o.“ J. Kozarca 19, Daruvar na k.č,br. 2297 k.o. Daruvar koja će se koristiti
kako za sva naselja s područja grada Daruvara tako I za naselja sa područja općina, Đulovac,
Sirač, Dežanovac I Končanica sukladno Sporazumu , klasa:361-01/14-01/3, ur.broj:2111/0114-01/3 od 27. Svibnja 2014, odnosno Odluci , klasa:361-01/14-01/3, ur.broj:2111/01—0202/1-15-9 od 18. Kolovoz 2015. Koji su doneseni od strane Grada Daruvar, Općine Sirač,
Općine Đulovac, Općine Dežanovac i Općine Končanica
-

Sanacija odlagališta otpada „Cjepidlake“ .
U tijeku je postupak izvođenja radova na
Pročelnik JUO
Josip Kastmiler,v.r.

Klasa: 351-02/19-01/1
Urbroj: 2111/05-05-19-05
Đulovac, 02. ožujka 2019. godine
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16.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/31
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 21. siječanj 2019.
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 13/2018-II. 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/,
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. i https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i
dopune od 31.12.2018., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
PAULINA MATIĆ TUNIĆ
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, PAULINI MATIĆ TUNIĆ iz Đulovca, Đurina 16 A , OIB:83125415370 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. i https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladimobiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcinedulovac/ - II. izmjene i dopune od 31.12.2018

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: 8024020063208169410 kod ERSTE-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»
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Obrazloženje:
PAULINA MATIĆ TUNIĆ iz Đulovca, Đurina 16 A , OIB:83125415370 podnijela je dana 29.08.2018. pod rednim brojem 37.
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. i https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladimobiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcinedulovac/ - II. izmjene i dopune od 31.12.2018
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. . i https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od 31.12.2018
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 129.06.1988.. tj. da je mlađa od 40
godina, . te za supruga Ivana Tunića koji je rođen 1990, godine te je također mlađi od 40 godina.
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk. ul. br.760
k.o. Krivaja za k.č.br. 104/1 k.o. iz kojeg je vidljivo da je Paulina Matić Tunić vlasnica nekretnine na adresi Đurina
16A)
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
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čime je ispunio/la sve uvjete iz točke 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 ,10/2018-I. izmjene i dopune te 13/2018-II. 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. , klasa: 370-03/18-01/3-1-1,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1. 10. 2018.-I. izmjene i dopune i klasa: 370-03/18-01/3-1-2, urbroj:2111/-05-03-18-03 od
31.12.2018.-II.- izmjene i dopune 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.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.

17.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/32
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 28. siječanj 2019.
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 13/2018-II. 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/,
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. i https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i
dopune od 31.12.2018., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
LEOPOLD JOZIĆ
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, LEOPOLDU JOZIĆ iz Đulovca, Puklica 61 , OIB:40019639358 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. i https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijavaza-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018
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Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: 11 2390001 3290050426 kod HPB-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»
Obrazloženje:
LEOPOLD JOZIĆ iz Đulovca, Puklica 61 podnio je dana 30.08.2018. pod rednim brojem 38. 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/-05-0318-03 od 11. lipnja 2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-zadostavu-prijava-za-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.
i
https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od 31.12.2018
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. . i https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od 31.12.2018
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) .
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Uz zahtjev je podnositelj dostavio:
Obrazac 3. – prijava za Mjeru 1.1.
preslika osobne iskaznice podnositelja iz kojih je vidljivo da je podnositelj rođen 25.08.1991. tj. da je mlađi od 40
godina, . te za suprugu Miru Jozić koji je rođenu 03.02.2000., godine te je također mlađa od 40 godina.
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk. ul. br.132
k.o. Puklica za k.č.br. 15/1 k.o. Puklica iz kojeg je vidljivo da je Leopold Jozić vlasnik nekretnine na adresi Puklica
61)
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:
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 ,10/2018-I. izmjene i dopune te 13/2018-II. 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. , klasa: 370-03/18-01/3-1-1,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1. 10. 2018.-I. izmjene i dopune i klasa: 370-03/18-01/3-1-2, urbroj:2111/-05-03-18-03 od
31.12.2018.-II.- izmjene i dopune 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.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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18.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/33
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 28. siječanj 2019.
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 13/2018-II. 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/,
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. i https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i
dopune od 31.12.2018., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
NIKOLA MATIĆ
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, NIKOLI MATIĆ iz Đulovca, Đurina 14 , OIB:93350768623 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. i https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijavaza-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR74 2402006 3207616327 kod ERSTE-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
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku Općine Đulovac»
Obrazloženje:
NIKOLA MATIĆ iz Đulovca, Đurina 14 podnio je dana 24.09.2018. pod rednim brojem 48. 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/-05-0318-03 od 11. lipnja 2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-zadostavu-prijava-za-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.
i
https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od 31.12.2018
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. . i https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od 31.12.2018
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 26.01.1983. tj. da je mlađi od 40
godina, . te za suprugu Anu Matić rođenu 12.09.1983., godine te je također mlađa od 40 godina.
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk. ul. br.382
k.o. Đulovac za k.č.br. 204/3 k.o. Đulovac iz kojeg je vidljivo da je Nikola Matić vlasnik nekretnine na adresi Đurina
14, Đulovac)
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:
kopiju računa kupljene građevinske opreme i materijala
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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 ,10/2018-I. izmjene i dopune te 13/2018-II. 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. , klasa: 370-03/18-01/3-1-1,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1. 10. 2018.-I. izmjene i dopune i klasa: 370-03/18-01/3-1-2, urbroj:2111/-05-03-18-03 od
31.12.2018.-II.- izmjene i dopune 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.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.

19.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/34
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 28. siječanj 2019.
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 13/2018-II. 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/,
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. i https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i
dopune od 31.12.2018., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
ANTUN TUNIĆ
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, ANTUN TUNIĆ iz Đulovca, ulica Žrtava domovnskog rata 1 , OIB:49642531623
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. i https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladimobiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcinedulovac/ - II. izmjene i dopune od 31.12.2018
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Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR04 2390001 3290151820 kod HPB-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»
Obrazloženje:
ANTUN TUNIĆ iz Đulovca, ulica Žrtava domovnskog rata 1 podnio je dana 30.10.2018. pod rednim brojem 57. 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. i https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijavaza-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018
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. . i https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od 31.12.2018
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) .
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Uz zahtjev je podnositelj dostavio:
Obrazac 3. – prijava za Mjeru 1.1.
preslika osobne iskaznice podnositelja iz kojih je vidljivo da je podnositelj rođen 12.03.1990. tj. da je mlađi od 40
godina,
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk. ul. br.698
k.o. Krivaja za k.č.br.410/17 k.o. Krivaja iz kojeg je vidljivo da je Antun Tunić vlasnik- nekretnine na adresi ulica
Žrtava domovnskog rata 1, Đulovac)
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:
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 ,10/2018-I. izmjene i dopune te 13/2018-II. 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. , klasa: 370-03/18-01/3-1-1,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1. 10. 2018.-I. izmjene i dopune i klasa: 370-03/18-01/3-1-2, urbroj:2111/-05-03-18-03 od
31.12.2018.-II.- izmjene i dopune 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.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.

20.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/35
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 28. siječanj 2019.
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 13/2018-II. 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/,
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. i https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i
dopune od 31.12.2018., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
MIKA JOZIĆ
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Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, MIKI JOZIĆ iz Đulovca, Đurina 3 , OIB:64640673398 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. i https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijavaza-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR02 2402006 3208143654 kod ERSTE-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»
Obrazloženje:
MIKA JOZIĆ iz Đulovca, Đurina 3 podnio je dana 21.08.2018. pod rednim brojem 32. 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/-05-0318-03 od 11. lipnja 2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-zadostavu-prijava-za-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.
i
https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od 31.12.2018
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
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01.10.2018. . i https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od 31.12.2018
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 28.08.1984. tj. da je mlađi od 40
godina, te za suprugu Jozić Emanielu rođenu 11.04.1992.
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk. ul. br.392
k.o. Đulovac za k.č.br.210/2 k.o. Đulovac iz kojeg je vidljivo da je Mika Jozić vlasnik- nekretnine na adresi ulica
Đurina 3, Đulovac)
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:
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 ,10/2018-I. izmjene i dopune te 13/2018-II. 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. , klasa: 370-03/18-01/3-1-1,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1. 10. 2018.-I. izmjene i dopune i klasa: 370-03/18-01/3-1-2, urbroj:2111/-05-03-18-03 od
31.12.2018.-II.- izmjene i dopune 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.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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21.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/36
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 30. siječanj 2019.
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 13/2018-II. 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/,
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. i https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i
dopune od 31.12.2018., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
ČEŠKO ĐORĐEVIĆ
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, ĆEŠKU ĐORĐEVIĆ iz Đulovca, Đurina 68 , OIB:85095280457 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. i https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijavaza-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR43 2484008 3235050358 kod Reiffaeisen bank-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
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku Općine Đulovac»
Obrazloženje:
ĆEŠKO ĐORĐEVIĆ iz Đulovca, Đurina 68 podnio je dana 03.09.2018. pod rednim brojem 40. 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/-05-0318-03 od 11. lipnja 2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-zadostavu-prijava-za-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.
i
https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od 31.12.2018
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. . i https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od 31.12.2018
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 supruga podnositelj Marija Đorđević rođena
19.05.1986. tj. da je mlađa od 40 godina.
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk. ul. br.363
k.o. Đulovac za k.č.br.186/1 k.o. Đulovac iz kojeg je vidljivo da je Češko Đorđević vlasnik- nekretnine na adresi
ulica Đurina 68, Đulovac)
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:
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 ,10/2018-I. izmjene i dopune te 13/2018-II. izmjene i dopune) ,te Javnom
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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. , klasa: 370-03/18-01/3-1-1,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1. 10. 2018.-I. izmjene i dopune i klasa: 370-03/18-01/3-1-2, urbroj:2111/-05-03-18-03 od
31.12.2018.-II.- izmjene i dopune 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.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.

22.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/37
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 30. siječanj 2019.
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 13/2018-II. 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/,
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. i https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i
dopune od 31.12.2018., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
IVANI ĐORĐEVIĆ
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, IVANI ĐORĐEVIĆ iz Đulovca, Đurina 60 , OIB:56603394361 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. i https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijavaza-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR68 2340009 3206641204 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).
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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»
Obrazloženje:
IVANIA ĐORĐEVIĆ iz Đulovca, Đurina 60 podnijela je dana 27.08.2018. pod rednim brojem 36. 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. i https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijavaza-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018
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. . i https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od 31.12.2018
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 03.12.1986. tj. da je mlađa od
40 godina te za supruga Zorana Đorđević rođenog 02.12.1980.
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-

izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk. ul. br.216
k.o. Đulovac za k.č.br.189/12 k.o. Đulovac iz kojeg je vidljivo da je Ivana Đorđević vlasnik- nekretnine na adresi
ulica Đurina 60, Đulovac)
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:
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 ,10/2018-I. izmjene i dopune te 13/2018-II. 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. , klasa: 370-03/18-01/3-1-1,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1. 10. 2018.-I. izmjene i dopune i klasa: 370-03/18-01/3-1-2, urbroj:2111/-05-03-18-03 od
31.12.2018.-II.- izmjene i dopune 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.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.

23.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/38
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 30. siječanj 2019.
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 13/2018-II. 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/,
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. i https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i
dopune od 31.12.2018., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
FRANJO GEGIĆ
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, FRANJI GEGIĆ iz Velikih Bastaja 138 , OIB:59215666544 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
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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. i https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijavaza-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR60 2402006 3204974687 kod ERSTE -e.
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»
Obrazloženje:
FRANJO GEGIĆ iz Velikih Bastaja 138 podnio je dana 27.09.2018. pod rednim brojem 50. 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/-05-0318-03 od 11. lipnja 2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-zadostavu-prijava-za-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.
i
https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od 31.12.2018
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. . i https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od 31.12.2018
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.

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“
GODINA 2019.
BROJ 2.
Đulovac, 29. ožujak 2019. godine
48

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 30.10.1988 tj. da je mlađi od 40
godina te za suprugu Mariju Gegić rođenu 01.03.1992.
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk. ul. br.1164
k.o. Veliki Bastaji za k.č.br.297/2 k.o. Veliki Bastaji iz kojeg je vidljivo da je Franjo Gegić vlasnik- nekretnine na
adresi Veliki Bastaji 138, Đulovac)
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:
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 ,10/2018-I. izmjene i dopune te 13/2018-II. 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. , klasa: 370-03/18-01/3-1-1,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1. 10. 2018.-I. izmjene i dopune i klasa: 370-03/18-01/3-1-2, urbroj:2111/-05-03-18-03 od
31.12.2018.-II.- izmjene i dopune 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.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.

24.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/38
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 20. veljače 2019.
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 13/2018-II. 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-pozivmladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcinedulovac/, https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-prirjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od 01.10.2018. ,
https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-
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stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od 31.12.2018.,i https://djulovac.hr/3-izmjene-idopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III.
izmjne i dopune od 12.0.2019. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
DANICA JOZIĆ
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, DANICI JOZIĆ iz Katinca 70 , OIB:21731149489 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-mladimobiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcinedulovac/, https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od
01.10.2018.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjne i dopune od 12.0.2019.

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR31 2390001 3292351779 kod HPB -e.
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»
Obrazloženje:
DANICA JOZIĆ iz Katinca 70 podnijela je dana 10.08.2018. pod rednim brojem 29. 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/-05-0318-03 od 11. lipnja 2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-zadostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/,
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.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-
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sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjne i dopune od 12.0.2019.
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/,
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.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjne i dopune od 12.0.2019.
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 14.10.1982. tj. da je mlađi od
40 godina.
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk. ul. br.503
k.o. Potočani za k.č.br.429/1 k.o. Potočani iz kojeg je vidljivo da je Jozić Danica vlasnica- nekretnine na adresi
Katinac 70, Đulovac)
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:
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 ,10/2018-I. izmjene i dopune te 13/2018-II. 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. , klasa: 370-03/18-01/3-1-1,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1. 10. 2018.-I. izmjene i dopune i klasa: 370-03/18-01/3-1-2, urbroj:2111/-05-03-18-03 od
31.12.2018.-II.- izmjene i dopune 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.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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25.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/40
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 21. veljače 2019.
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 , 13/2018-II. izmjene i dopune te 1/2019-III-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-stambenog-pitanjamladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/, 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.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanjustambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjne i dopune od 12.0.2019. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
AVGUSTIN PERIĆ
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, AVGUSTINU PERIĆ IZ KATINCA 84 OIB:71179050653 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/,
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. , https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i
dopune od 31.12.2018.,i https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-zakoristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjene i dopune od 12.0.2019.

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR07 23900013502887122 kod HPB -e.
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.
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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»
Obrazloženje:
AVGUSTIN PERIĆ IZ KATINCA 84 OIB:71179050653 podnio je dana 01.10.2018. pod rednim brojem 51. 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/,
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. , https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i
dopune od 31.12.2018.,i https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-zakoristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjne i dopune od 12.0.2019.
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/,
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.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjne i dopune od 12.0.2019.
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 rođena 03.07.1981.. tj. da je mlađi od 40
godina., te za suprugu Zoricu Perić rođenu 15.12.1992.
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk. ul. br.744
k.o. Krivaja za k.č.br.2/1 k.o. Krivaja iz kojeg je vidljivo da je Avgustin Perić vlasnica- nekretnine na adresi Katinac
84, Đulovac)
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)
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-

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:
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 ,10/2018-I. izmjene i dopune te 13/2018-II. izmjene i dopune i 1/2019III-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. ,
klasa: 370-03/18-01/3-1-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1. 10. 2018.-I. izmjene i dopune , klasa: 370-03/18-01/3-1-2,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 31.12.2018.-II.- izmjene i dopune i klasa: 370-03/18-01/2-3-1-1, urbroj:2111/-05-03-19-03 od
12.02.2019.-III.- izmjene i dopune 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.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.

26.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/41
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 25. veljače 2019.
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 , 13/2018-II. izmjene i dopune te 1/2019-III-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-stambenog-pitanjamladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/, 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.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanjustambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmijene i dopune od 12.0.2019. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
MARIJANA VONDRA
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, MARIJANI VONDRA iz PUKLICE 14 OIB:72631133336 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-
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poziv-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-napodrucju-opcine-dulovac/,
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. , https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i
dopune od 31.12.2018.,i https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-zakoristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjene i dopune od 12.0.2019.

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR98 2402006 3580922529 kod Erste Steiermarkiche
banke -e.
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»
Obrazloženje:
MARIJANA VONDRA iz PUKLICE 14 OIB:72631133336 podnio/la je dana 06.09.2018. pod rednim brojem 41. 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/,
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. , https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i
dopune od 31.12.2018.,i https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-zakoristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjne i dopune od 12.0.2019.
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/,
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.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
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31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjne i dopune od 12.0.2019.
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/ica rođena 29.06.1991.. tj. da je mlađi/a
od 40 godina., te za nevjenčanog supruga Andjelka Markovića rođenog 10.06.1990.
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk. ul. br.98 k.o.
Puklica za k.č.br.108/4 k.o. Puklica iz kojeg je vidljivo da je Marijana Vondra vlasnica- nekretnine na adresi Puklica
14, Đulovac)
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 izvanbračnoj zajednici
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:
kopiju računa kupljene građevinske opreme i materijala
čime je ispunio/la sve uvjete iz točke 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 ,10/2018-I. izmjene i dopune te 13/2018-II. izmjene i dopune i 1/2019III-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. ,
klasa: 370-03/18-01/3-1-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1. 10. 2018.-I. izmjene i dopune , klasa: 370-03/18-01/3-1-2,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 31.12.2018.-II.- izmjene i dopune i klasa: 370-03/18-01/2-3-1-1, urbroj:2111/-05-03-19-03 od
12.02.2019.-III.- izmjene i dopune 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.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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27.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/42
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 25. veljače 2019.
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 , 13/2018-II. izmjene i dopune te 1/2019-III-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-stambenog-pitanjamladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/, 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.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanjustambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjene i dopune od 12.0.2019. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
KRISTO GEGIĆ
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, KRISTI GEGIĆ iz Đulovca, Đurina 10 OIB:62151349927 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/,
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. , https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i
dopune od 31.12.2018.,i https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-zakoristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjene i dopune od 12.0.2019.

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR32 2340009 3232727771 kod PBZ -e.
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
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku Općine Đulovac»
Obrazloženje:
KRISTO GEGIĆ iz Đulovca, Đurina 10 OIB:62151349927 podnio/la je dana 01.08.2018. pod rednim brojem 23. 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/,
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. , https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i
dopune od 31.12.2018.,i https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-zakoristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjne i dopune od 12.0.2019.
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/,
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.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjne i dopune od 12.0.2019.
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/ica rođen 28.01.1996. tj. da je mlađi/a od
40 godina.,
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk. ul. br.43 k.o.
Đulovac za k.č.br.211/1 k.o. Đulovac iz kojeg je vidljivo da je Krosto Gegić vlasnik- nekretnine na adresi Đurina
10, Đulovac)
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:
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-

kopiju računa kupljene građevinske opreme i materijala

čime je ispunio/la sve uvjete iz točke 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 ,10/2018-I. izmjene i dopune te 13/2018-II. izmjene i dopune i 1/2019III-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. ,
klasa: 370-03/18-01/3-1-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1. 10. 2018.-I. izmjene i dopune , klasa: 370-03/18-01/3-1-2,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 31.12.2018.-II.- izmjene i dopune i klasa: 370-03/18-01/2-3-1-1, urbroj:2111/-05-03-19-03 od
12.02.2019.-III.- izmjene i dopune 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.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.

28.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/43
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 25. veljače 2019.
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 , 13/2018-II. izmjene i dopune te 1/2019-III-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-stambenog-pitanjamladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/, 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.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanjustambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjne i dopune od 12.0.2019. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
JOSIP MATIĆ
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, JOSIPU MATIĆ IZ PUKLICE 51 OIB:22319789326 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-mladimobiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-
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dulovac/, https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od
01.10.2018.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjene i dopune od 12.0.2019.

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR36 2402006 3206247371 kod ErsteSteirmarkische
bank -e.
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»
Obrazloženje:
JOSIPU MATIĆ IZ PUKLICE 51 podnio/la je dana 24.08.2018. pod rednim brojem 34. 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/-05-0318-03 od 11. lipnja 2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/javni-poziv-mladim-obiteljima-zadostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/,
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.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjne i dopune od 12.0.2019.
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/,
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.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjne i dopune od 12.0.2019.
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
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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/ica rođen 01.01,1992. tj. da je mlađi/a od
40 godina.,
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk. ul. br.217
k.o. Puklica za k.č.br.41/1 k.o. Puklica iz kojeg je vidljivo da je Josip Matić vlasnik- nekretnine na adresi Puklica
51, Đulovac)
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:
kopiju računa kupljene građevinske opreme i materijala
čime je ispunio/la sve uvjete iz točke 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 ,10/2018-I. izmjene i dopune te 13/2018-II. izmjene i dopune i 1/2019III-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. ,
klasa: 370-03/18-01/3-1-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1. 10. 2018.-I. izmjene i dopune , klasa: 370-03/18-01/3-1-2,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 31.12.2018.-II.- izmjene i dopune i klasa: 370-03/18-01/2-3-1-1, urbroj:2111/-05-03-19-03 od
12.02.2019.-III.- izmjene i dopune 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.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.

29.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/43
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 25. veljače 2019.
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 , 13/2018-II. izmjene i dopune te 1/2019-III-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-stambenog-pitanja-
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mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/, 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.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanjustambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjne i dopune od 12.0.2019. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
NIKOLA MATIĆ
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, NIKOLI MATIĆ iz Đulovca, Đurina 14OIB:22319789326 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/,
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. , https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i
dopune od 31.12.2018.,i https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-zakoristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjene i dopune od 12.0.2019.

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR74 2402006 3207616327 kod Erste Sreirmarkische
banke -e.
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»
Obrazloženje:
NIKOLA MATIĆ iz Đulovca, Đurina 14OIB:22319789326 podnio/la je dana 24.09.2018. pod rednim brojem 48. 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-na-
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podrucju-opcine-dulovac/,
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. , https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i
dopune od 31.12.2018.,i https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-zakoristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjne i dopune od 12.0.2019.
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/,
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.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjne i dopune od 12.0.2019.
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/ica rođen 26.01.1988 tj. da je mlađi/a od
40 godina., te za suprugu Anu Matić rođenu 12,.09.1988.
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk. ul. br.382
k.o. Đulovac za k.č.br.204/3 k.o. Đulovac iz kojeg je vidljivo da je Nikola Matić vlasnik- nekretnine na adresi Đurina
14, Đulovac)
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:
kopiju računa kupljene građevinske opreme i materijala
čime je ispunio/la sve uvjete iz točke 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 ,10/2018-I. izmjene i dopune te 13/2018-II. izmjene i dopune i 1/2019III-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. ,
klasa: 370-03/18-01/3-1-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1. 10. 2018.-I. izmjene i dopune , klasa: 370-03/18-01/3-1-2,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 31.12.2018.-II.- izmjene i dopune i klasa: 370-03/18-01/2-3-1-1, urbroj:2111/-05-03-19-03 od
12.02.2019.-III.- izmjene i dopune 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.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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30.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/44
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 27. veljače 2019.
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 , 13/2018-II. izmjene i dopune te 1/2019-III-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-stambenog-pitanjamladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/, 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.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanjustambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjene i dopune od 12.0.2019. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
SEBASTIJAN SIMONOVIĆ
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, SEBASTIJANA SIMONOVIĆ iz Đulovca ulica dr. A. Starčevića 12
OIB:99130688102 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-

stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/,
https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnogpoziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-napodrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od 01.10.2018. , https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnogpoziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-napodrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od 31.12.2018.,i https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-pozivamladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjene i
dopune od 12.0.2019.

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR02 2340009 3209118802 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.
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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»
Obrazloženje:
SEBASTIJAN SIMONOVIĆ iz Đulovca ulica dr. A. Starčevića 12 podnio/la je dana 19.09.2018. pod rednim brojem 46.
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/,
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. , https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladimobiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcinedulovac/ - II. izmjene i dopune od 31.12.2018.,i https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-zadostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjne i dopune od 12.0.2019.
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/,
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.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjne i dopune od 12.0.2019.
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/ica rođen 15.01.1980.. tj. da je mlađi/a od
40 godina.,te za supruguDanicu Simonović rođenu 12.05.1986.
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk. ul. Br.227
k.o. Đulovac za k.č.br.249/9 k.o. Đulovac iz kojeg je vidljivo da je Sebastijan Simonović vlasnik- nekretnine na
adresi Đulovac, ulica dr. A. Starčevića 12, Đulovac)
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)
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-

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:
kopiju računa kupljene građevinske opreme i materijala

čime je ispunio/la sve uvjete iz točke 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 ,10/2018-I. izmjene i dopune te 13/2018-II. izmjene i dopune i 1/2019III-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. ,
klasa: 370-03/18-01/3-1-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1. 10. 2018.-I. izmjene i dopune , klasa: 370-03/18-01/3-1-2,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 31.12.2018.-II.- izmjene i dopune i klasa: 370-03/18-01/2-3-1-1, urbroj:2111/-05-03-19-03 od
12.02.2019.-III.- izmjene i dopune 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.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.

31.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/45
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 14. ožujak 2019.
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 , 13/2018-II. izmjene i dopune te 1/2019-III-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-stambenog-pitanjamladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/, 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.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanjustambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjene i dopune od 12.0.2019. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
STEPAN ĐORĐEVIĆ
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, STJEPANU ĐORĐEVIĆ iz Đulovca , Puklica 40 OIB:40342060384 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-
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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/,
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. , https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladimobiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcinedulovac/ - II. izmjene i dopune od 31.12.2018.,i https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-zadostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjene i dopune od 12.0.2019.

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR56 2340009 3232142138 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»
Obrazloženje:
STJEPAN ĐORĐEVIĆ iz Đulovca , Puklica 40, OIB:40342060384 podnio/la je dana 22.08.2018. pod rednim brojem 33.
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/,
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. , https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladimobiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcinedulovac/ - II. izmjene i dopune od 31.12.2018.,i https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-zadostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjne i dopune od 12.0.2019.
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/,
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.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjne i dopune od 12.0.2019.
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
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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/ica rođen 10.08.1993. tj. da je mlađi/a od
40 godina.,
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk. ul. Br.244
k.o. Puklica za k.č.br.60/1 k.o. Puklica iz kojeg je vidljivo da je Stjepan Đorđević vlasnik- nekretnine na adresi
Puklica 40)
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:
kopiju računa kupljene građevinske opreme i materijala
čime je ispunio/la sve uvjete iz točke 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 ,10/2018-I. izmjene i dopune te 13/2018-II. izmjene i dopune i 1/2019III-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. ,
klasa: 370-03/18-01/3-1-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1. 10. 2018.-I. izmjene i dopune , klasa: 370-03/18-01/3-1-2,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 31.12.2018.-II.- izmjene i dopune i klasa: 370-03/18-01/2-3-1-1, urbroj:2111/-05-03-19-03 od
12.02.2019.-III.- izmjene i dopune 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.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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32.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/46
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 26. ožujak 2019.
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 , 13/2018-II. izmjene i dopune te 1/2019-III-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-stambenog-pitanjamladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/, 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.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanjustambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjene i dopune od 12.0.2019. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
KAROLINA ĐORĐEVIĆ
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, KAROLINI ĐORĐEVIĆ iz Đulovca , ulica kralja Tomislava 24 OIB:95502201089
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/,
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. , https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladimobiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcinedulovac/ - II. izmjene i dopune od 31.12.2018.,i https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-zadostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjene i dopune od 12.0.2019.

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR29 23400093230514576 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
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku Općine Đulovac»
Obrazloženje:

KAROLINI ĐORĐEVIĆ iz Đulovca , ulica kralja Tomislava 24 OIB:95502201089 podnio/la je dana 18.09.2018. pod
rednim brojem 44. 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-rjesavanjustambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/,
https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnogpoziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-napodrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od 01.10.2018. , https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnogpoziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-napodrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od 31.12.2018.,i https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-pozivamladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmijene i
dopune od 12.0.2019.
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/,
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.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjne i dopune od 12.0.2019.
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/ica rođena 01.05.1984. tj. da je mlađi/a
od 40 godina, ,te za supruga Luku Đorđević rođenog 29.08.1979. godine
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk. ul. Br.135
k.o. Đulovac za k.č.br.116 k.o. Đulovac iz kojeg je vidljivo da je Luka Đorđević vlasnik- nekretnine na adresi
kralja Tomislava 24, Đulovac)
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)

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“
GODINA 2019.
BROJ 2.
Đulovac, 29. ožujak 2019. godine
70

-

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:
kopiju računa kupljene građevinske opreme i materijala

čime je ispunio/la sve uvjete iz točke 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 ,10/2018-I. izmjene i dopune te 13/2018-II. izmjene i dopune i 1/2019III-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. ,
klasa: 370-03/18-01/3-1-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1. 10. 2018.-I. izmjene i dopune , klasa: 370-03/18-01/3-1-2,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 31.12.2018.-II.- izmjene i dopune i klasa: 370-03/18-01/2-3-1-1, urbroj:2111/-05-03-19-03 od
12.02.2019.-III.- izmjene i dopune 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.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.

33.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/47
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 26. ožujak 2019.
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 , 13/2018-II. izmjene i dopune te 1/2019-III-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-stambenog-pitanjamladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/, 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.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanjustambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjene i dopune od 12.0.2019. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
BORKO RADANOVIĆ
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, BORKU RADANOVIĆ iz Đulovca , ulica 15. prosinca 1991. br. 1 A
OIB:47534716215 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-
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stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/,
https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnogpoziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-napodrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od 01.10.2018. , https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnogpoziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-napodrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od 31.12.2018.,i https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-pozivamladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjene i
dopune od 12.0.2019.

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR88 2390001 3207990435 kod HPB -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»
Obrazloženje:

BORKO RADANOVIĆ iz Đulovca , ulica 15. prosinca 1991. br. 1 A OIB:47534716215 podnio/la je dana 03.10.2018.

pod rednim brojem 54. 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-rjesavanjustambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/,
https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnogpoziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-napodrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od 01.10.2018. , https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnogpoziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-napodrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od 31.12.2018.,i https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-pozivamladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmijene i
dopune od 12.0.2019.
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/,
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.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjne i dopune od 12.0.2019.
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
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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/ica rođen 06.07.1979. tj. da je na dan
podnošenja zahtjeva bio/la mlađi/a od 40 godina, ,te za suprugu Đurđicu Radanović rođenu 15.10.1982. godine
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk. ul. Br.384
k.o. Krivaja za k.č.br.361/1 k.o. Krivaja iz kojeg je vidljivo da je Borko Radanović vlasnik- nekretnine na adresi
ulica 15. prosinca 1991. br. 1 A Đulovac)
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:
kopiju računa kupljene građevinske opreme i materijala
čime je ispunio/la sve uvjete iz točke 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 ,10/2018-I. izmjene i dopune te 13/2018-II. izmjene i dopune i 1/2019III-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. ,
klasa: 370-03/18-01/3-1-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1. 10. 2018.-I. izmjene i dopune , klasa: 370-03/18-01/3-1-2,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 31.12.2018.-II.- izmjene i dopune i klasa: 370-03/18-01/2-3-1-1, urbroj:2111/-05-03-19-03 od
12.02.2019.-III.- izmjene i dopune 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.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.

34.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/48
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 26. ožujak 2019.
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 , 13/2018-II. izmjene i dopune te 1/2019-III-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-stambenog-pitanja-
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mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/, 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.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanjustambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjene i dopune od 12.0.2019. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
TOMA TUNIĆ
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, TOMI TUNIĆ iz Đulovca , Đurina 162 OIB:60064227049 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/,
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. , https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i
dopune od 31.12.2018.,i https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-zakoristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjene i dopune od 12.0.2019.

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR10 2402006 3203548329 kod ERSTE bank 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»
Obrazloženje:

TOMA TUNIĆ iz Đulovca , Đurina 162 OIB:60064227049 podnio/la je dana 05.10.2018. pod rednim brojem 55. 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/,
https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-
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prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320
- izmjene i dopune od 01.10.2018. , https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i
dopune od 31.12.2018.,i https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-zakoristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmijene i dopune od 12.0.2019.
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/,
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.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjne i dopune od 12.0.2019.
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/ica rođen 21.12.1981. tj. da je na dan
podnošenja zahtjeva bio/la mlađi/a od 40 godina, ,te za nevjenčanu suprugu Marinu Matić rođenu 13.02.1993.
godine
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk. ul. Br.355
k.o. Đulovac za k.č.br.183/2 k.o. Đulovac iz kojeg je vidljivo da je Tunić Toma vlasnik- nekretnine na adresi Đurina
162, , Đulovac)
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)
izjavu o izvanbračnoj zajednici (Obrazac 7)
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:
kopiju računa kupljene građevinske opreme i materijala
čime je ispunio/la sve uvjete iz točke 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 ,10/2018-I. izmjene i dopune te 13/2018-II. izmjene i dopune i 1/2019III-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. ,
klasa: 370-03/18-01/3-1-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1. 10. 2018.-I. izmjene i dopune , klasa: 370-03/18-01/3-1-2,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 31.12.2018.-II.- izmjene i dopune i klasa: 370-03/18-01/2-3-1-1, urbroj:2111/-05-03-19-03 od
12.02.2019.-III.- izmjene i dopune 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.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak.v.r.
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35.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/49
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 26. ožujak 2019.
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 , 13/2018-II. izmjene i dopune te 1/2019-III-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-stambenog-pitanjamladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/, 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.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanjustambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjene i dopune od 12.0.2019. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
OLGA NIKOLIĆ
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, OLGI NIKOLIĆ iz Đulovca , ulica 15. prosinca 1991. br 31A OIB:13838231427
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/,
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. , https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladimobiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcinedulovac/ - II. izmjene i dopune od 31.12.2018.,i https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-zadostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjene i dopune od 12.0.2019.

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR73 2390001 3290827250 kod HPB-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.
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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»
Obrazloženje:

OLGA NIKOLIĆ iz Đulovca , ulica 15. prosinca 1991. br 31A OIB:13838231427 podnio/la je dana 07.11.2018. pod

rednim brojem 58. 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-rjesavanjustambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/,
https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnogpoziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-napodrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od 01.10.2018. , https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnogpoziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-napodrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od 31.12.2018.,i https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-pozivamladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmijene i
dopune od 12.0.2019.
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/,
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.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjne i dopune od 12.0.2019.
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/ica rođena 26.11.1981 tj. da je na dan
podnošenja zahtjeva bio/la mlađi/a od 40 godina, ,te supruga Kristu Nikolić rođenog 17.05.1978. godine
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk. ul. Br.245
k.o. Krivaja za k.č.br.319 k.o. Krivaja iz kojeg je vidljivo da je suprug Krista Nikolić vlasnik- nekretnine na adresi
ulica 15. prosinca 1991. br 31A, Đulovac)
dokaz o tome da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova obitelji (izjava ili drugi dokumentObrazac 5)
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-

izjava da de prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu (Obrazac 6)
izjavu o izvanbračnoj zajednici (Obrazac 7)
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:
kopiju računa kupljene građevinske opreme i materijala

čime je ispunio/la sve uvjete iz točke 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 ,10/2018-I. izmjene i dopune te 13/2018-II. izmjene i dopune i 1/2019III-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. ,
klasa: 370-03/18-01/3-1-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1. 10. 2018.-I. izmjene i dopune , klasa: 370-03/18-01/3-1-2,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 31.12.2018.-II.- izmjene i dopune i klasa: 370-03/18-01/2-3-1-1, urbroj:2111/-05-03-19-03 od
12.02.2019.-III.- izmjene i dopune 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.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.

36.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/50
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 26. ožujak 2019.
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 , 13/2018-II. izmjene i dopune te 1/2019-III-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-stambenog-pitanjamladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/, 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.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanjustambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjene i dopune od 12.0.2019. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
MARIJAN GRGIĆ
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, MARJANA GRGIĆ iz Velikih Bastaja 116 OIB:13838231427 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
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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/,
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. , https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i
dopune od 31.12.2018.,i https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-zakoristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjene i dopune od 12.0.2019.

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR15 2340009 3218939430 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»
Obrazloženje:

MARJAN GRGIĆ iz Velikih Bastaja 116 OIB:13838231427 podnio/la je dana 30.11.2018. pod rednim brojem 59. 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/,
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. , https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i
dopune od 31.12.2018.,i https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-zakoristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmijene i dopune od 12.0.2019.
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/,
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.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjne i dopune od 12.0.2019.
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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/ica rođen 07.07.1991 tj. da je na dan
podnošenja zahtjeva bio/la mlađi/a od 40 godina, ,te supruga Božicu Grgić rođenu 14.12.1992. godine
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk. ul. Br.910
k.o. Veliki Bastaji za k.č.br.75/1 k.o. Krivaja iz kojeg je vidljivo da je Marjan Grgić vlasnik- nekretnine na adresi
Veliki Bastaji 66)
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:
kopiju računa kupljene građevinske opreme i materijala
čime je ispunio/la sve uvjete iz točke 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 ,10/2018-I. izmjene i dopune te 13/2018-II. izmjene i dopune i 1/2019III-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. ,
klasa: 370-03/18-01/3-1-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1. 10. 2018.-I. izmjene i dopune , klasa: 370-03/18-01/3-1-2,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 31.12.2018.-II.- izmjene i dopune i klasa: 370-03/18-01/2-3-1-1, urbroj:2111/-05-03-19-03 od
12.02.2019.-III.- izmjene i dopune 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.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“
GODINA 2019.
BROJ 2.
Đulovac, 29. ožujak 2019. godine
80

37.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/51
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 28. ožujak 2019.
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 , 13/2018-II. izmjene i dopune te 1/2019-III-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-stambenog-pitanjamladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/, 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.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanjustambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjene i dopune od 12.0.2019. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
LUKA DOKIĆ
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, LUKI DOKIĆ iz Koreničana 36 OIB:34880633882 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-mladimobiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcinedulovac/, https://djulovac.hr/download/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/?wpdmdl=3320 - izmjene i dopune od
01.10.2018.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjene i dopune od 12.0.2019.

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR26 2340009 3100550441 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.
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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»
Obrazloženje:

LUKA DOKIĆ iz Koreničana 36 OIB:34880633882 podnio/la je dana 25.09.2018. pod rednim brojem 49. 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/,
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. , https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i
dopune od 31.12.2018.,i https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-zakoristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmijene i dopune od 12.0.2019.
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/,
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.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjne i dopune od 12.0.2019.
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/ica rođen 15.05.1983. tj. da je na dan
podnošenja zahtjeva bio/la mlađi/a od 40 godina, ,te suprugu Nataliju Dokić rođenu 06.02.1982.. godine
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk. ul. Br.264
k.o. Koreničani za k.č.br.332/7 k.o. Koreničani iz kojeg je vidljivo da je Luka Dokić vlasnik- nekretnine na adresi
Koreničani 36)
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)
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-

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:
kopiju računa kupljene građevinske opreme i materijala

čime je ispunio/la sve uvjete iz točke 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 ,10/2018-I. izmjene i dopune te 13/2018-II. izmjene i dopune i 1/2019III-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. ,
klasa: 370-03/18-01/3-1-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1. 10. 2018.-I. izmjene i dopune , klasa: 370-03/18-01/3-1-2,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 31.12.2018.-II.- izmjene i dopune i klasa: 370-03/18-01/2-3-1-1, urbroj:2111/-05-03-19-03 od
12.02.2019.-III.- izmjene i dopune 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.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.

38.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 370-03/18-02/52
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 17. travanj 2019.
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 , 13/2018-II. izmjene i dopune te 1/2019-III-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-stambenog-pitanjamladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/, 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.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanjustambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjene i dopune od 12.0.2019. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
JOZEFINA TOMIĆ
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, JOZEFINI TOMIĆ iz Koreničana 88 OIB:67418326357 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,
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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-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-napodrucju-opcine-dulovac/,
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. , https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i
dopune od 31.12.2018.,i https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-zakoristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjene i dopune od 12.0.2019.

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR92 2402006 3209148797 kod ERSTE-e 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»
Obrazloženje:

JOZEFINA TOMIĆ iz Koreničana 88 OIB:67418326357 podnio/la je dana 18.09.2018. pod rednim brojem 45. 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/,
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. , https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavuprijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i
dopune od 31.12.2018.,i https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-zakoristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmijene i dopune od 12.0.2019.
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/,
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.
, https://djulovac.hr/ii-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-podrucju-opcine-dulovac/ - II. izmjene i dopune od
31.12.2018.,i
https://djulovac.hr/3-izmjene-i-dopune-javnog-poziva-mladim-obiteljima-za-dostavu-prijava-za-koristenjesredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji/ -III. izmjne i dopune od 12.0.2019.
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
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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/ica rođen 03.03.1997. tj. da je na dan
podnošenja zahtjeva bio/la mlađi/a od 40 godina, ,te supruga Antuna Tomić rođenog 11.12.1991.. godine
izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva (preslika zk. ul. Br.880
k.o. Koreničani za k.č.br.120/3 k.o. Koreničani iz kojeg je vidljivo da je Jozefina Tomić vlasnica- nekretnine na
adresi Koreničani 84)
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:
kopiju računa kupljene građevinske opreme i materijala
čime je ispunio/la sve uvjete iz točke 6. Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 ,10/2018-I. izmjene i dopune te 13/2018-II. izmjene i dopune i 1/2019III-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. ,
klasa: 370-03/18-01/3-1-1, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 1. 10. 2018.-I. izmjene i dopune , klasa: 370-03/18-01/3-1-2,
urbroj:2111/-05-03-18-03 od 31.12.2018.-II.- izmjene i dopune i klasa: 370-03/18-01/2-3-1-1, urbroj:2111/-05-03-19-03 od
12.02.2019.-III.- izmjene i dopune 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.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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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.

