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1.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Na osnovu članka 31. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII ,4/XIII. 2/2018 i 6/2019 Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ),, Općinsko vijeće Općine Đulovac na 18. sjednici
VII. Saziva održanoj dana 22. veljače 2020. godine donosi:
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća
o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2019. godini
Članak 1.
Prihvaće se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac
u 2019. godini, Klasa: 550-02/18-02/3, Ur. broj: 2111/05-03-20-03 od 17. veljače 2020.
Članak 2.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2018. godini , Klasa: 550-02/1702/1-3-1, Ur. broj: 2111/05-03-19-03 od 07. veljače 2019. sastavni je dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Klasa: 550-02/18-02/3-1
Ur. broj: 2111/05-01-19-01
Đulovac, 22. veljače 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća
Augustin Ćović,v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 550-02/18-02/3
Ur. broj: 2111/05-03-20-03
Đulovac, 17. veljače 2020. godine
Na članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII, 2/2018 I 6/2019 Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ),, Općinski načelnik Općine Đulovac Općinskom
vijeću podnosi slijedeće
IZVIJEŠĆE
o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2019. Godini
Članak 1.
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2019. godini, klasa:550-02/18-02/1, Urbroj:2111/0501-19-01 donijelo je Općinsko vijeće Općine Đulovac 12. sjednici VII. saziva održanoj 28.12.2018. godine (
Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018) u iznosu od 628.500,00 kuna.
I. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu koje je Općinsko viječe je donijelo na svojoj
15. sjednici održanoj 02.08.2019. sredstva za financiranje javnih otreba iz socijalne skrbi koja će se financirati iz
proračuna Općine Đulovac planirana su u ukupnom iznosu od 635.000,00 kn
I. Izmjenama i dopunam proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu. objavljene su Službenom glasniku Općine
Đulovac br.6/2019).
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2019. godini, 550-02/18-02/22, Urbroj:2111/05-01-19-01 Općinsko viječe je donijelo na svojoj 17. sjednici održanoj 02.12.2019.kojim su
sredstva za financiranje javnih otreba iz socijalne skrbi koja će se financirati iz proračuna Općine Đulovac planirana
u ukupnom iznosu od 455.650,00 kn
I. Izmjene i dopune Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2019. godini. objavljene su
Službenom glasniku Općine Đulovac br.11/2019).
Članak 2.
Utvrđuje se da je u tijeku 2019. godine Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini u 2019. godini
planiran u iznosu od 455.650,00 kn , a izvršen u iznosu od 442.350,26 ili 97,08 %, kako slijedi:
Proračun
2019
Program
1007
račun
37212
37212
37212
37223
račun
37219
37221
38119
38311
37219

I. Rebalans

II. Rebalans

Ostvareno
31.12.2019.

indeks 4/3

SOCIJALNA SKRB

pozicija

1
628.500,00

2
635.000,00

3
455.650,00

4
442.350,26

97,08%

Akt.A100701 Pomoć obiteljima i
pojedincima
Ogrijev
Jednokratna novčana pomoć
Troškovi stanovanja
Stanarina -Hrvatske šume
Akt.A100703 Ostali programi socijalne
skrbi
ostale naknade iz proračuna u novcu
sufinanciranje cijene prijevoza
Crveni križ
elementarne nepogode
sufinanciranje troškova stambenog
zbrinjavanja

pozicija

273.500,00

280.000,00

185.650,00

178.835,27

96,33%

100
101
102
189
pozicija

200.000,00
40.000,00
30.000,00
3.500,00
355.000,00

200.000,00
40.000,00
30.000,00
10.000,00
355.000,00

120.650,00
40.000,00
10.000,00
15.000,00
270.000,00

120.650,00
35.000,00
7.332,81
15.852,46
263.514,99

100,00%
87,50%
73,33%
105,68%
97,60%

104
103
106
105
221

100.000,00
80.000,00
5.000,00
20.000,00
150.000,00

100.000,00
80.000,00
5.000,00
20.000,00
150.000,00

60.000,00
50.000,00
10.000,00
0,00
150.000,00

70.779,54
47.735,45
10.000,00
0,00
135.000,00

117,97%
95,47%
100,00%
0,00%
90,00%

Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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2.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Na osnovu članka 31. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII ,4/XIII i 2/2018 i 6/2019
- Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), Općinsko vijeće Općine Đulovac na 18. sjednici
VII. Saziva održanoj dana 22. veljače 2020.
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća
o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu u 2019. godini
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi,
informiranju i sportu u Općini Đulovac u 2019. godini, Klasa: 400-06/18-02-3 , Ur. broj: 2111/05-03-20-03 od 17.
veljače 2020.

Članak 2.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu u Općini
Đulovac u 2019. godini, Klasa: 400-06/18-02-3 , Ur. broj: 2111/05-03-20-03 od 17. veljače 2020. sastavni je dio
ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.

Klasa: 400-06/ 18-0/2-3-1
Ur. broj: 2111/05-01-20-01
Đulovac, 22. veljače 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća
Augustin Čović,v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 400-06/ 18-0/2-3
Ur. broj: 2111/05-03-20-03
Đulovac, 17. veljače 2020. godine
Na osnovu članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII, 4/XIII, 2/2018 I 6/2019
- Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), Općinski načelnik Općine Đulovac Općinskom
vijeću podnosi slijedeće
IZVIJEŠĆE
o izvršenju Programa javnih potreba u javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi,
informiranju i sportu u 2019. godini
Članak 1.
Program javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu Općine Đulovac za 2019. godinu
, Klasa: 400-06/18-0/2-1, ur.broj:2111/05-01-19-01 , donijelo je Općinsko vijeće Općine Đulovac na 12. sjednici
VII. saziva održanoj 28.12.2018. godine ( Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018) u iznosu od 2.920.500,00
kn.
I. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu koje je Općinsko viječe je donijelo na svojoj
15. sjednici održanoj 02.08.2019. sredstva za financiranje javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi,
informiranju i sportu Općine Đulovac za 2019. planirana su u ukupnom iznosu od 3.051.500,00 kn
I. Izmjene i dopune proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu. objavljene su Službenom glasniku Općine
Đulovac br.6/2019).
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu Općine Đulovac
za 2019. godinu , Klasa: 400-06/18-0/2-2, ur.broj:2111/05-01-18-01 Općinsko viječe je donijelo na svojoj 17.
sjednici VII. Saziva održanoj 02.12.2019. kojim su sredstva za financiranje javnih potreba u odgoju, obrazovanju,
kulturi, informiranju i sportu Općine Đulovac za 2019. godinu planirana u ukupnom iznosu od 1.719.500,00 kn
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2019. godini objavljene su
Službeni glasnik Općine Đulovac br.11/2019).
Članak 2.
Utvrđuje se da je u tijeku 2019. godine Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu
Općine Đulovac za 2019. godinu planiran u iznosu od 1.719.500,00 kn , a izvršen u iznosu od 1.659.469,79 ili
96,51 %, kako slijedi:

Program
1008
račun
31111
31219
31321
31322

Proračun
2019

I. Rebalans

II. Rebalans

OBRAZOVANJE-DV Sunce

pozicija

1
1.626.000,00

2
1.654.000,00

3
598.000,00

ostvareno
31.12.2019.
4
549.113,35

indeks
4/3
5
91,82%

Akt. A100801 Predškolsko
obrazovanje
Plaće DV
Ostali nenavedeni rashodi za
zaposlene
doprinosi za obvezno ZO 13%
doprinosi za obvezno ZO
zaštite na radu 0,5%

pozicija

1.423.000,00

1.451.000,00

453.000,00

426.978,28

94,26%

107
108

185.000,00
9.000,00

185.000,00
9.000,00

185.000,00
4.000,00

164.844,73
4.750,00

89,11%
118,75%

143
144

20.000,00
4.000,00

20.000,00
4.000,00

20.000,00
200,00

16.152,94
40,93

80,76%
20,47%
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31332
32121
32149
32111
32216
32311
32319
32372
32379
32373
32399
32910
34311
42212
32131
32141
32399
51741
račun
42641
42641
42121
42121
račun
37229
37224
37229
račun
37229
Program
1009
račun
38119
38119
račun
42145
Program
1010
račun

doprinosi za obvezno
osiguranje u slučaju
nezaposlenosti 1,7 %
naknade za prijevoz s posla i
na posao
troškovi prehrane
uredski materijal
materijal za higijenske potrebe i
njegu
usluge telefona i telefaksa
prijevoz djece
ugovori o djelu
računalne usluge DV
usluge pravnog savjetovanja
DV
ostale nespomenute isluge vrtić
naknade za rad predstavničkih
i izvršnih tijela
bankarske usluge DV
računalna oprema
stručno usavršavanje
zaposlenika
naknada za korištenje
privatnog automobila u
službene svrhe
usluge smještaja djece u DV
Daruvar
pozajmica DV Sunce
Akt. K100402 Projektna
dokumentacija
projektna dokumentacija-za
izgrdanju zgrade DV Sunce
ostala projektna dokumentacija
Akt. K100411 izgradnja
zgrade dječjeg vrtića Sunce u
Đulovcu
izgradnja zgrade DV Sunce u
Đulovcu
Akt. A100802
Osnovnoškolsko
obrazovanje
sufinaciranje OĐ Đulovac i OŠ
Valdimir Nazor
sufinanciranje prehrane OŠ
sufinanciranje OŠ Vladimir
Nazor
Akt. A100804 Visokoškolsko
obrazovanje
stipendiranje studenata
SPORT REKREACIJA

145

2.000,00

2.000,00

300,00

139,18

46,39%

115

7.000,00

10.000,00

14.000,00

11.220,00

80,14%

109
110
111

16.000,00
8.000,00
4.000,00

16.000,00
8.000,00
4.000,00

16.000,00
4.000,00
1.500,00

14.182,32
4.508,62
2.421,31

88,64%
112,72%
161,42%

112
113
163
175
179

2.000,00
70.000,00
12.000,00
5.000,00
3.000,00

2.000,00
70.000,00
12.000,00
5.000,00
3.000,00

2.000,00
60.000,00
19.000,00
9.000,00
0,00

1.800,00
70.000,00
17.093,02
10.906,32
0,00

90,00%
116,67%
89,96%
121,18%
0,00%

177
114

9.000,00
20.000,00

9.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

16.451,10
21.919,86

82,26%
109,60%

176
174
197

2.000,00
15.000,00
5.000,00

2.000,00
15.000,00
5.000,00

2.000,00
15.000,00
5.000,00

1.273,98
0,00
6.100,00

63,70%
0,00%
122,00%

244

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00%

236

20.000,00

45.000,00

56.000,00

63.173,97

112,81%

1.000.000,00
0,00

1.000.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00%
0,00%

223

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

224
pozicija

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00%
0,00%

225

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

103.000,00

103.000,00

75.000,00

72.135,07

96,18%

116

2.000,00

2.000,00

5.000,00

8.130,00

162,60%

158
167

100.000,00
1.000,00

100.000,00
1.000,00

70.000,00
0,00

64.005,07
0,00

91,44%
0,00%

pozicija

100.000,00

100.000,00

70.000,00

50.000,00

71,43%

117

100.000,00
84.000,00

100.000,00
84.000,00

70.000,00
90.000,00

50.000,00
90.000,00

71,43%
100,00%

Akt. A100901 poticanje
sportskih aktivnosti
NK Tomislav Đulovac
Konjički klub Hrvatsi sokol
Vukovje
Akt. A100902 poticanje
sportskih aktivnosti
uređenje dječjih i sportskih
igrališta u naseljima Općine
Đulovac
KULTURA

pozicija

80.000,00

80.000,00

90.000,00

90.000,00

100,00%

118
119

60.000,00
20.000,00

60.000,00
20.000,00

70.000,00
20.000,00

70.000,00
20.000,00

100,00%
100,00%

pozicija

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00%

121

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00%

240.000,00

240.000,00

1.000,00

0,00

0,00%

Akt. A101001 poticanje
kulturnih aktivnosti

pozicija

20.000,00

20.000,00

1.000,00

0,00

0,00%

238
pozicija

pozicija
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38119
račun
42146
42146
Program
1011
račun
38119
38119
38119
račun
38119
38119
38119
38119
račun
38119
račun
32912
38119
račun
31111
31321
31322
31332
227
228
229
230
231

KUD-ovi
Akt. A101002 Ulaganje u
kulturne objekte
rekonstrukcija srednjevjekovne
kule Stupčanica
rekonstrukcija sakralnih
objekata
CIVILNO DRUŠTVO

122
pozicija

20.000,00
220.000,00

20.000,00
220.000,00

1.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00%
0,00%

123

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00%

124

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00%

970.500,00

1.073.500,00

1.030.500,00

1.020.356,44

99,02%

Akt. A101102 Udruge iz
domovinskog rata
HVIDR-a Daruvar
Udruga veterana domovinskog
rata
Udruga policije Daruvar MAD
1991.
Akt. A101103 Humanitarno
socijalne udruge
Udruga umirovljenika Đulovac
Udruga invalida Daruvar
Udruga antifašista
Ostale udruge
Akt. A101104 Vjerske
zajednice
Ostale tekuće donacije
Akt. A101105 Nacionalne
manjine
Vijeće srpske nacionalne
manjine
Udruga Letnica
Akt. A100308 Program
"ZAŽELI" program
zapošljavanja žena
plaće
doprinosi OZO i ONR stručno
osposobljavanje
doprinosi OZO i ONR javni
radovi
doprinosi za nezaposlenost
1,7%
usluge upravljanja projektom
Program Zaželi
naabava higijenskih i kućanskih
potrepština za program Zaželi
troškovi prijevoza za Program
Zaželi
troškovi Obrazovanja žena u
Programu Zaželi
marketinške usluge "Promidžba
i vidljivost Programa Zaželi"
SVEUKUPNO

pozicija

31.000,00

31.000,00

31.000,00

21.000,00

67,74%

125
126

15.000,00
15.000,00

15.000,00
15.000,00

15.000,00
15.000,00

15.000,00
5.000,00

100,00%
33,33%

127

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00%

pozicija

36.000,00

76.000,00

94.000,00

63.000,00

67,02%

128
129
132
133
pozicija

15.000,00
5.000,00
1.000,00
15.000,00
50.000,00

30.000,00
5.000,00
1.000,00
40.000,00
50.000,00

30.000,00
8.000,00
1.000,00
55.000,00
50.000,00

25.000,00
17.000,00
0,00
21.000,00
50.000,00

83,33%
212,50%
0,00%
38,18%
100,00%

134
pozicija

50.000,00
55.000,00

50.000,00
57.000,00

50.000,00
57.000,00

50.000,00
57.000,00

100,00%
100,00%

135

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

100,00%

130
pozicija

30.000,00
798.500,00

32.000,00
859.500,00

32.000,00
798.500,00

32.000,00
829.356,44

100,00%
103,86%

199
200

504.000,00
30.000,00

504.000,00
70.000,00

550.000,00
90.000,00

555.289,27
88.135,89

100,96%
97,93%

201

0,00

0,00

500,00

206,40

41,28%

202

8.500,00

8.500,00

1.000,00

701,76

70,18%

227

40.000,00

40.000,00

0,00

37.500,00

0,00%

228

120.000,00

120.000,00

120.000,00

118.093,27

98,41%

229

9.000,00

30.000,00

30.000,00

29.429,85

98,10%

230

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00%

231

7.000,00

7.000,00

7.000,00

0,00

0,00%

2.920.500,00

3.051.500,00

1.719.500,00

1.659.469,79

96,51%

Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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3.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 945-01/20-01/1
Urbroj: 2111/05-01-20-01
Đulovac, 22. veljače 2020.

Temeljem članka 49. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13 i 48/15) te članka 31.
Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII ,4/XIII ,2/2018 i 6/2019 - Statutarna
Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), Općinsko vijeće Općine Đulovac na 18. sjednici VII.
Saziva održanoj dana 22. veljače 2020. donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanu Izvješća o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa , zakupa za ribnjake, prodaje izravnom
pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Đulovac
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa , zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom
i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Đulovac. Klasa: 945-01/19-01/1, urbroj:2111/05-03-19-03 od 08. veljače 2019.
Članak 2.
Izvješće o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa , zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja
na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Đulovac. Klasa: 945-01/20-01/1, urbroj:2111/05-03-20-03 od 18. veljače 2020. sastavni je dio ovog Zaključka i
dostavit će se Ministarstvu poljoprivrede odnosno nadležnoj Agenciji za poljoprivredno zemljište.
Članak 3.
Ova Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“
Predsjednik Općinskog vijeća
Augustin Čović,v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 945-01/20-01/1
Urbroj: 2111/05-03-20-03
Đulovac, 18. veljače 2020.
Temeljem članka 49. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne Novine 20/18 i 115/18) te članka 50.
Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII , 2/2018 i 6/2019 - Statutarna Odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), općinski načelnik Općine Đulovac Općinskom vijeću Općine Đulovac
podnosi slijedeće
IZVJEŠĆE
o izvršenju Odluke trošenju sredstava ostvarenih od zakupa , zakupa za ribnjake, prodaje izravnom
pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Đulovac za 2019. godinu
Članak 1.
Odluku o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje
bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac za 2019.
Godini, klasa:945-01/18-02/1. Urbroj:2111/05-01-18-01 donijelo je Općinsko vijeće Općine Đulovac na 12. sjednici
VII. saziva održanoj 28. prosinca 2018. godine („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br.13/2018) u iznosu od
350.000,00 kuna., a, II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu u iznosu od 425.000,00
kn („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br.13/2018)
Članak 2.

Utvrđuje se da je u tijeku 2019. godine sredstava ostvarena od zakupa za ribnjake, prodaje izravnom
pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Đulovac planirana u iznosu od 425.000,00 kn , a izvršena u iznosu od
313.582,55 ili 73,78 %, kako slijedi:
VRSTE PRIHODA 2019.
1
Uplata od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2019
Uplata od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta u 2019
Uplata od koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta u 2019

1
2
3

UKUPNO:

VRSTE RASHODA 2019.
1
1

Katastarsko-geodetska izmjera zemljišta

2

Sređivanje zemljišnih knjiga
Podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s
provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu
Razminiranje zemljišta
Uređenje ruralnog prostora izgradnjom i
održavanjem ruralne infrastrukture vezane za
poljoprivredu i akvakulturu
Uređenje zemljišta u postupku komasacije i
hidromelioracije

3
4
5
6

Plan 2019. kn
2
50.000,00 kn
200.000,00 kn
100.000,00 kn

350.000,00 kn

Plan 2019. kn
2

II. rebalans
2019. kn
3
300.000,00 kn
25.000,00 kn
100.000,00 kn

425.000,00 kn

II. Rebalans
proračuna
3

ostvarenje
31.12.2019.
4
282.811,31 kn
30.771,24 kn
0,00 kn

94,27%
123,08%
0,00%

313.582,55 kn

73,78%

ostvarenje
31.12.2019.
4

indeks
4/3

indeks 4/3
5

20.000,00 kn

50.000,00 kn

20.000,00 kn

40,00%

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00%

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00%

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00%

30.000,00 kn

30.000,00 kn

30.000,00 kn

100,00%

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00%
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7
8

9

10

Očuvanje ugroženih područja i očuvanje
biološke raznolikosti
Sufinanciranje i druge poticajne mjere za
unapređenje poljoprivrede i akvakulture
Sufinanciranje aktivnosti izrade programa,
projekata i ostalih dokumenata neophodnih za
provedbu mjera potpore iz Programa ruralnog
razvoja 2014. – 2020., a čija se izrada ne
sufinancira kroz mjere potpore iz toga
Programa, čiji su korisnici jedinice lokalne
samouprave
Druge namjene :rekonstrukcija nerazvrstanih
cesta , vodoprivredna naknada
UKUPNO:

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00%

50.000,00 kn

50.000,00 kn

35.028,38 kn

70,06%

180.000,00 kn

180.000,00 kn

85.000,00

47,22%

70.000,00 kn

115.000,00 kn

143.554,17 kn

124,83%

350.000,00 kn

425.000,00 kn

313.582,55 kn

73,78%

Članak 3.
Ovo Izvješće o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa , zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i
davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Đulovac dostavlja se Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
Nakon što Općinsko vijeće usvoji predmetno Izvješće isto će se dostaviti Ministarstvu poljoprivrede odnosno
nadležnoj Agenciji za poljoprivredno zemljište.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.

Obrazloženje:
Člankom 49. stavkom 1 i 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne Novine 20/18 i 115/18) propisano je
da sredstva ostvarena od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez
javnog poziva prihod su državnog proračuna 25%, 10% proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave i
65% proračuna jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba, na čijem se području poljoprivredno
zemljište nalazi odnosno da su navedena sredstva koja su prihod jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave namijenjena su isključivo za programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, sređivanja zemljišnih
knjiga, za podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona, program razminiranja zemljišta, program
uređenja ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu i akvakulturu,
program uređenja zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije, program očuvanja ugroženih područja i
očuvanja biološke raznolikosti i program sufinanciranja i druge poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivrede i
akvakulture.
Stavkom 5. članka 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisano je da jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave i Grad Zagreb podnose godišnje izvješće o korištenju sredstava iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvu.
Člankom 50. Stauta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i,4/XIII , 2/2018 i 6/2019 –
Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ) propisana je nadležnost općinskog načelnika da
donosi opće i druge akte iz kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine Đulovac.
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4.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
KLASA: 620-01/20-01/1
URBROJ: 2111/05-01-20-01
Đulovac, 22. veljače 2020. godine
Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne
novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i
152/14), članka 65. stavka 2. i članka 69. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11.,
86/12., 94/13.) i članka ( „Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni
Statuta Općine Đulovac ,2/2018 i 6/2019- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac),), Općinsko
vijeće Općine Đulovac na svojoj 18. sjednici VII. saziva održanoj dana 22. veljače 2020. donosi
ODLUKU
o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina
u vlasništvu Općine Đulovac
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se sportske građevine u Općini Đulovac, uređuje se način upravljanja i korištenja
javnih sportskih građevina i drugih sportskih građevina u vlasništvu Općine Đulovac.
Članak 2.
Javnim sportskim građevinama smatraju se građevine koje su u vlasništvu Općine Đulovac, te se trajno
koriste u izvođenju programa javnih potreba u sportu.
Sportskim građevinama smatraju se uređene i opremljene površine i građevine u kojima se provode
sportske aktivnosti, a koje osim općih uvjeta propisanih posebnim propisima za te građevine zadovoljavaju i
posebne uvjete u skladu s odredbama Zakona o sportu.
Ostalim sportskim građevinama smatraju se nekretnine koje su u zemljišnim knjigama upisane kao
vlasništvo Republike Hrvatske i koje su se na dan 01. siječnja 2017. godine koristile kao sportsko – rekreacijski
objekti i sportska igrališta, a koji će se temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj
52/18.) upisati u vlasništvo Općine Đulovac te ostale nekretnine koje nisu u vlasništvu Općine Đulovac ili Republike
Hrvatske, a koriste se kao sportske građevine.
II. SPORTSKE GRAĐEVINE

Članak 3.

Ovisno o značenju za sport Općine Đulovac i načinu upravljanja, javne sportske građevine i druge sportske
građevine u vlasništvu Općine Đulovac (dalje u tekstu: sportske građevine) su:
1. sportska građevina u Đulovcu (nogometno igralište s pratećim objektima – stadion, svlačionice, uredsko –
klupske prostorije), k.č.br. 221/1 površine 7956 m² i k.č.br. 220 površine 8255 m² u k.o. Đulovac.
2. sportska građevina u Donjoj Vrijeski (nogometno igralište bez pratećih objekata) u k.č.br. 1019/19 k.o. Vrijeska
površine 10448 m²
3. sportska građevina u Velikim Bastajima (nogometno igralište bez pratećih objekata) u k.č.br. 1438/1 k.o. Veliki
Bastaji površine 10700 m².
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III. UPRAVLJANJE SPORTSKIM GRAĐEVINAMA
Članak 4.
U poslove upravljanja sportskim građevinama ubrajaju se sljedeći poslovi:
1. redovito, tekuće i investicijsko održavanje sportske građevine u građevinskom i funkcionalnom smislu,
prema namjeni građevine, a posebno za provođenje programa javnih potreba u sportu Općine Đulovac;
2. davanje u zakup ili podzakup dijelova sportske građevine za obavljanje sportske djelatnosti;
3. davanje u zakup ili podzakup poslovnog prostora u okviru sportske građevine, sukladno posebnim
propisima;
4. primjerena zaštita sportske građevine;
5. određivanje i provođenje unutarnjeg reda u sportskoj građevini;
6. primjerno osiguranje sportske građevine;
7. obavljanje povremenih i godišnjih pregleda sportske građevine radi utvrđivanja njezinog stanja u
građevinskom i funkcionalnom smislu;
8. kontrola korištenja sportske građevine sukladno sklopljenim ugovorima;
9. donošenje godišnjeg programa upravljanja sportskom građevinom;
10. drugi poslovi koji, prema posebnim propisima, spadaju u upravljanje sportskom građevinom.
Modernizacija i rekonstrukcija – kapitalno investiranje na sportskim građevinama provodi se u suradnji
upravitelja i vlasnika nekretnine – Općine Đulovac, odnosno za investicijsko održavanje u smislu adaptacije i
dogradnje postojećih građevina, izgradnju novih građevina, kao i svih ostalih investicijskih ulaganja, upravitelj je
obvezan ishoditi suglasnost vlasnika nekretnine.
Ovisno o uvjetima nositelj investicijskih radova na sportskom objektu mogu biti i upravitelj i Općina Đulovac
ovisno o prilikama i izvorima financiranja.
Upravitelj sportskih građevina ne može opteretiti i otuđiti građevine bez suglasnosti vlasnika nekretnine.
Članak 5.
Način upravljanja i korištenja sportskih građevina uređuje se ovisno o njihovu značenju za sport na
području Općine Đulovac i provođenju programa javnih potreba u sportu Općine Đulovac.
Za upravljanje i održavanje sportskih građevina Općina Đulovac može osnovati ustanove i trgovačka
društva.
Upravljanje sportskim građevinama može se povjeriti i sportskim klubovima i savezima, sportskoj
zajednici, ustanovama i trgovačkim društvima registriranim za obavljanje sportske djelatnosti upravljanja i
održavanja sportskih građevina, bez naknade.
Korištenje sportske građevine od značaja za mjesnu samoupravu može se povjeriti mjesnim odborima za
bavljenje sportom i sportskom rekreacijom u mjestu stanovanja, bez naknade.
Sportske građevine, za upravljanje kojih nisu osnovane ustanove i trgovačka društva te koje nisu
povjerene na upravljenje sportskim klubovima i savezima, sportskoj zajednici, ustanovama i trgovačkim društvima
registriranim za obavljanje sportske djelatnosti upravljanja i održavanja sportskih građevina, daju se u zakup.
Članak 6.
Način upravljanja i korištenja sportskih građevina za upravljanje kojih je Općina Đulovac osnovala
ustanove uređuje se osnivačkim aktom.
Način upravljanja i korištenja sportskih građevina za upravljanje kojih je Općina Đulovac osnovala
trgovačka društva, uređuje se ugovorom između Općine Đulovac i trgovačkog društva.
Način upravljanja i korištenja sportskih građevina koje se povjeravaju sportskim klubovima i savezima,
sportskoj zajednici, ustanovama i trgovačkim društvima registriranim za obavljanje sportske djelatnosti upravljanja
i održavanja sportskih građevina, uređuje se aktom načelnika o povjeravanju na upravljanje i korištenje sportske
građevine.
Način korištenja sportske građevine od značaja za mjesnu samoupravu uređuje se aktom načelnika.
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Članak 7.
Općina Đulovac provodi, sukladno aktu načelnika o povjeravanju na upravljanje sportske građevine cijeli
postupak davanja na korištenje sportske građevine ili dijela sportske građevine sportskim klubovima, savezima i
ustanovama.
Upravljanje i korištenje sportskim građevinama povjerava se na vremenski rok od 10 (deset) godina s
mogućnošću produženja a isto se može prekinuti:
- odlukom vlasnika, Općine Đulovac;
- prestankom rada ili promjenom djelatnosti udruge upravitelja;
- prestankom potrebe upotrebe i korištenja od strane upravitelja.
Članak 8.
Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev za davanje na upravljanje i korištenje sportske građevine ili dijela
sportske građevine dostaviti slijedeće:
Sportski klub, savez ili ustanova dužna je u svrhu sklapanja Ugovora o upravljanju i korištenju sportske
građevine dostaviti slijedeće:
− dokaz o registraciji,
− program korištenja sportske građevine ili dijela sportske građevine sa planom rada i održavanja sportske
građevine ili dijela sportske građevine.
−
Članak 9.
Način upravljanja i korištenja sportskih građevina iz članka 2. ove Odluke regulira se ugovorom između
Općine i upravitelja iz članka 5. ove Odluke.
Ugovor u ime Općine Đulovac sklapa Općinski načelnik, a u ime upravitelja ovlaštena osoba upisana u
Registar udruga Republike Hrvatske.
Članak 10.
Prostore u sportskim građevinama ili uz njih, a koji nisu u funkciji obavljanja sportske djelatnosti mogu se
dodijeliti u zakup kao poslovni prostori putem javnog natječaja odgovarajućom primjenom odredaba akta o zakupu
i kupoprodaji poslovnog prostora.
Prostori uz sportske građevine koji nisu u izravnoj funkciji sporta mogu se dodijeliti pravnim i fizičkim
osobama na korištenje kao javne površine odgovarajućom primjenom odredaba akta o javnim površinama.
Postupke dodjele prostora iz stavka 1. i 2. ovog članka provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Đulovac.
IV. NADZOR
Članak 11.
Pravne osobe u sustavu sporta iz članka 5. ove Odluke odnosno korisnici sportskih građevina iz članka 2.
ove Odluke obvezni su vlasniku nekretnina dostaviti godišnji izvještaj o upravljanju odnosno godišnji izvještaj o
korištenju sportskih građevina najkasnije do kraja lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.
Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka može biti sastavni dio godišnjeg izvještaja o radu podnositelja.
Nadzor nad provođenjem ugovora, namjenskim korištenjem sportskih građevina, održavanjem sportskih
građevina, korištenja svih sportskih i drugih prostora u sportskim građevinama te nad namjenskim korištenjem
sredstava za upravljanje i održavanje sportskih građevina obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Đulovac,
odnosno njegovi Odsjeci, svaki u okviru svoje nadležnosti.
Tijela iz stavka 1. ovog članka vrše nadzor i nad provedbom akta o povjeravanju upravljanja odnosno
korištenja sportskih građevina.
U slučaju nepridržavanja ugovornih obveza kao i nepridržavanja obveza iz akta o povjeravanju upravljanja
odnosno korištenja sportskih građevina, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac odnosno
njegovih Odsjeka, načelnik može raskinuti Ugovor odnosno akt o povjeravanju na upravljanje i korištenje sportske
građevine staviti izvan snage.
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V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Na upravljanje i korištenje sportske građevine, ako ovom Odlukom nije određeno drugačije, primjenjuju se
opći propisi o upravljanju nekretninama i propisi o sportskim građevinama.
Članak 13.
Korisnici javnih sportskih građevina koji nemaju regulirani odnos s Općinom, u skladu s ovom Odlukom
dužni su sklopiti ugovore o upravljanju i korištenju sportskih građevina u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu
ove Odluke.
Sa korisnicima koji već od ranije koriste sportske građevine, a zadovoljavaju sve uvjete definirane ovom
Odlukom, zaključit će se novi Ugovor o upravljanju i korištenju sportskih građevina kojim će se definirati odredbe
prema ovoj Odluci.
Ukoliko udruge koje od ranije koriste prostore u vlasništvu Općine bez naknade odbiju sklapanje novog
ugovora prema ovoj Odluci, dužne su u roku od 30 dana od dana dostave pismene obavijesti napustiti prostor.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Đulovac.
KLASA: 620-01/20-01/1
URBROJ: 2111/05-01-20-01
Đulovac, 22. veljače 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća
Augustin Čović,v.r.
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5.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 402-01/20-01/1
Urbroj: 2111/05-01-20-01
Đulovac, 22. veljače 2020. godine
Na članka 31. Statuta Općine Đulovac ( „Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII- Statutarna Odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ,2/2018 i 6/2019- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine
Đulovac),), Općinsko vijeće Općine Đulovac na svojoj 18. sjednici VII. saziva održanoj dana 22. veljače 2020.
donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju VZO-a Općine Đulovac
za 2019. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Općine Đulovac- za 2019. godinu.

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

II.

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

Predsjednik Općinskog vijeća
Augustin Čović, v.r.
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6.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 321-01/19 01/2
Urbroj:2111/05-01-20-01
Đulovac 22. veljače 2020.
Na temelju članka 69 stavka 4. Zakona o šumama (Narodne novine br. 68/18, 115/18 i ), te članka 31. Statuta
Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII , 2/2018, 6/2019- Statutarna Odluke o izmjeni i
dopuni Statuta Općine Đulovac), Općinsko vijeće Općine Đulovac na 18. sjednici VII. Saziva održanoj dana 22.
veljače 2020. godine
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
Članak 1.
Prihod proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu od šumskog doprinosa ostvaren je je u iznosu od
1.073.662,44 kuna.
Članak 2.
Prihod od šumskog doprinosa u 2019. godini u cijelosti je utrošen za financiranje izgradnje komunalne
infrastrukture sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Đulovac u 2019. godini i to za:
- Aktivnost 100404-cestovna infrastruktura za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u naselju Đulovac – 723.662,44
kn
- Aktivnost 100404-cestovna infrastruktura za modernizacija nerazvrstane ceste Potočani prema naselju Katinac
(od ŽC3301)- 350.000,00 kn.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Klasa: 321-01/19-01/2
Urbroj:2111/05-01-20-01
Đulovac, 22. veljače 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća
Augustin Čović,v.r.
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7.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 943-01/20-01/4
Urbroj: 2111/05-03-20-03
Đulovac, 11. veljača 2020. godine
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 68/98, 137/99,
22/00 , 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 50/11,142/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 50. st. 4. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik
Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII , 2/2018 i 6/2019- Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ),
članka 21. stavak 2. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine
Đulovac(„Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2019), te Zapisnika o postupku javnog otvaranja ponuda za
prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac Klasa: 943-01/20-01/2-1, Urbroj: 2111/05-05-20-05 od 10. veljače
2020, godine, Općinski načelnik Općine Đulovac donosi:
ODLUKU
o izboru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac
ponuditelj Franjo Perić
Članak 1.
Prema provedenom Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim ,
prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem, klasa: 943-01/20-01/2-1,
ur.broj:2111/05-03-20-03 od 20.01.2020. objavljenog u dvotjedniku „043 Bjelovarski bilogorski vjesnik “ dana
30.01.2020., na oglasnoj ploči Općine Đulovac, te na općinskoj web stranici https://djulovac.hr/javni-natjecaj-zaprodaju-nekretnina-u-vlasnistvu-opcine-dulovac-usmenim-javnim-nadmetanjem-2/ prema predmetu natječaja:
prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem donosi se Odluka o izboru
najpovoljnijih ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovaci to:
r.br.

1

k.č.br.
244/3

katastar
k.o.
Đulovac
(304328)

PL
256

naziv k.č.
Braće Radić

katastarska
kultura
neplodno
zemljište

površina
m²
1265

zemljišne knjige
z.k.
oznaka
uložak
zemljišta
336
neplodno
zemljište
(gradilište)
Braće Radić

površina
m²
1265

početna
cijena kn
29.200,00

- za nekretninu pod rednim brojem 1. iz Javnog natječaja – građevinsko zemljište označeno kao k.č.br. 244/3
k.o. Đulovac, neplodno zemljište (gradilište) braće Radić sa 1265 m² upisana u z.k. uložak 336 k.o. Đulovac po
početne cijene cijeni od 29.200,00 kn prodaje se po cijeni od 29.700,00 kn jedinom i najpovoljnijem ponuditelju/ici:
FRANJI PERIĆ, OIB:51296946195 iz Đulovca, Đurina 54.
Članak 2.
Za predmetne nekretnine utvrđuje se cijena kako slijedi:
- za nekretninu pod rednim brojem 1. iz Javnog natječaja – građevinsko zemljište označeno kao k k.č.br. 244/3
k.o. Đulovac, neplodno zemljište(gradilište) braće Radić sa 1265 m² upisana u z.k. uložak 336 k.o. Đulovac
utvrđuje se cijena u iznosu od 29.700,00 kuna.
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Članak 3.
Općinski načelnik će sa kupcem iz članka 1. ove Odluke sklopi ugovor o prodaji nekretnina u iznosu cijena
utvrđenih u članku 2. ove Odluke.
- FRANJI PERIĆ, OIB:51296946195 iz Đulovca, Đurina 54 je uplatio prodavatelju jamčevinu za predmetnu
nekretninu u iznosu od 2.920,00 kn koja se uračunava u iznos ukupne cijene.
Ostatak ugovorene cijene u iznosu od 26.780,00 kuna kupac se obvezuje uplatiti na žiro račun prodavatelja
broj: HR28 23900011810500002 .
Članak 4.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, u pravilu, platiti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora.
U slučaju zakašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti zakonsku zateznu
kamatu za vrijeme zakašnjenja.
Pravo vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac stječe uknjižbom u zemljišnim knjigama nakon što je u potpunosti
podmirio sve obveze prema Općini utvrđene kupoprodajnim ugovorom.
Porez na promet nekretnina snosi kupac.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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8.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 943-01/20-01/5
Urbroj: 2111/05-03-20-03
Đulovac, 11. veljača 2020. godine
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 68/98, 137/99,
22/00 , 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 50/11,142/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 50. st. 4. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik
Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII , 2/2018 i 6/2019- Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ),
članka 21. stavak 2. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine
Đulovac(„Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2019), te Zapisnika o postupku javnog otvaranja ponuda za
prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac Klasa: 943-01/20-01/2-1, Urbroj: 2111/05-05-20-05 od 10. veljače
2020, godine, Općinski načelnik Općine Đulovac donosi:
ODLUKU
o izboru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac
ponuditelj Tereza Dejković
Članak 1.
Prema provedenom Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim ,
prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem, klasa: 943-01/20-01/2-1,
ur.broj:2111/05-03-20-03 od 20.01.2020. objavljenog u dvotjedniku „043 Bjelovarski bilogorski vjesnik “ dana
30.01.2020., na oglasnoj ploči Općine Đulovac, te na općinskoj web stranici https://djulovac.hr/javni-natjecaj-zaprodaju-nekretnina-u-vlasnistvu-opcine-dulovac-usmenim-javnim-nadmetanjem-2/ prema predmetu natječaja:
prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem donosi se Odluka o izboru
najpovoljnijih ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovaci to:
r.br.

2

k.č.br.
143/4

katastar
k.o.
Veliki Bastaji
(304433)

PL
539

naziv k.č.
podkućnica

katastarska
kultura
dvorište

površina
m²
827

zemljišne knjige
z.k.
oznaka
uložak
zemljišta
493
kuća i
dvorište u
selu

površina
m²
827

početna
cijena kn
35.400,00

- za nekretninu pod rednim brojem 2. iz Javnog natječaja – građevinsko zemljište označeno kao k.č.br. 143/4
k.o. Veliki Bastaji, kuća i dvorište u selu sa 827 m² upisana u z.k. uložak 493 k.o. Veliki Bastaji početne cijene
cijeni od 35.400,00 kn prodaje se po cijeni od 35.900,00 kn jedinom i najpovoljnijem ponuditelju/ici: TEREZI
DEJKOVIĆ, OIB: 51482566455 iz Velikih Bastaja 149 A
Članak 2.
Za predmetne nekretnine utvrđuje se cijena kako slijedi:
- za nekretninu pod rednim brojem 2. iz Javnog natječaja – građevinsko zemljište označeno kao k.č.br. 143/4
k.o. Veliki Bastaji, kuća i dvorište u selu sa 827 m² upisana u z.k. uložak 493 k.o. Veliki Bastaji utvrđuje se cijena
u iznosu od 35.900,00 kuna.
Članak 3.
Općinski načelnik će sa kupcem iz članka 1. ove Odluke sklopi ugovor o prodaji nekretnina u iznosu cijena
utvrđenih u članku 2. ove Odluke.

20

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“
GODINA 2020. BROJ 2. Đulovac, 28. veljače 2020. godine
21
TEREZA DEJKOVIĆ, OIB: 51482566455 iz Velikih Bastaja 149 A je uplatio prodavatelju jamčevinu za predmetnu
nekretninu u iznosu od 3.540,00 kn koja se uračunava u iznos ukupne cijene.
Ostatak ugovorene cijene u iznosu od 32.360,00 kuna kupac se obvezuje uplatiti na žiro račun prodavatelja
broj: HR28 23900011810500002 .
Članak 4.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, u pravilu, platiti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora.
U slučaju zakašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti zakonsku zateznu
kamatu za vrijeme zakašnjenja.
Pravo vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac stječe uknjižbom u zemljišnim knjigama nakon što je u potpunosti
podmirio sve obveze prema Općini utvrđene kupoprodajnim ugovorom.
Porez na promet nekretnina snosi kupac.
Članak 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
Općinski načelnik
Klasa: 943-01/20-01/6
Urbroj: 2111/05-03-20-03
Đulovac, 11. veljača 2020. godine
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 68/98, 137/99,
22/00 , 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 50/11,142/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 50. st. 4. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik
Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII , 2/2018 i 6/2019- Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ),
članka 21. stavak 2. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine
Đulovac(„Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2019), te Zapisnika o postupku javnog otvaranja ponuda za
prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac Klasa: 943-01/20-01/2-1, Urbroj: 2111/05-05-20-05 od 10. veljače
2020, godine, Općinski načelnik Općine Đulovac donosi:
ODLUKU
o izboru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac
ponuditelj Vladimir Bijelić
Članak 1.
Prema provedenom Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim ,
prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem, klasa: 943-01/20-01/2-1,
ur.broj:2111/05-03-20-03 od 20.01.2020. objavljenog u dvotjedniku „043 Bjelovarski bilogorski vjesnik “ dana
30.01.2020., na oglasnoj ploči Općine Đulovac, te na općinskoj web stranici https://djulovac.hr/javni-natjecaj-zaprodaju-nekretnina-u-vlasnistvu-opcine-dulovac-usmenim-javnim-nadmetanjem-2/ prema predmetu natječaja:
prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem donosi se Odluka o izboru
najpovoljnijih ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovaci to:
r.br.

5.

k.č.br.
980/544

katastar
k.o.

PL

naziv k.č.
Podkućnice

katastarska
kultura
dvorište
oranica

površina
m²
568
4935

zemljišne knjige
z.k.
oznaka
uložak
zemljišta
oranica
n.krčevina

površina
m²
5503

početna
cijena kn
4.000,00

- za nekretninu pod rednim brojem 5. – zemljište označeno k k.č.br. 980/544 k.o. Cjepidlake, oranica n. krčevina
sa 5503 m² upisana u z.k. uložak 3 k.o. Cjepidlake početne cijene 4.000,00 kn prodaje se po cijeni od 4.500,00 kn
jedinom i najpovoljnijem ponuditelju/ici: VLADIMIRU BIJELIĆ OIB:29853303207 iz Đulovca bana J. Jelačića 6.
Članak 2.
Za predmetne nekretnine utvrđuje se cijena kako slijedi:
- za nekretninu pod rednim brojem 5. – građevinsko zemljište označeno k k.č.br. 980/544 k.o. Cjepidlake, oranica
n. krčevina sa 5503 m² upisana u z.k. uložak 3 k.o. Cjepidlake utvrđuje se cijena u iznosu od 4.500,00 kuna.
Članak 3.
Općinski načelnik će sa kupcem iz članka 1. ove Odluke sklopi ugovor o prodaji nekretnina u iznosu cijena
utvrđenih u članku 2. ove Odluke.
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VLADIMIR BIJELIĆ OIB:29853303207 iz Đulovca bana J. Jelačića 6. je uplatio prodavatelju jamčevinu za
predmetnu nekretninu u iznosu od 400,00 kn koja se uračunava u iznos ukupne cijene.
Ostatak ugovorene cijene u iznosu od 4.100,00 kuna kupac se obvezuje uplatiti na žiro račun prodavatelja
broj: HR28 23900011810500002 .
Članak 4.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, u pravilu, platiti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora.
U slučaju zakašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti zakonsku zateznu
kamatu za vrijeme zakašnjenja.
Pravo vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac stječe uknjižbom u zemljišnim knjigama nakon što je u potpunosti
podmirio sve obveze prema Općini utvrđene kupoprodajnim ugovorom.
Porez na promet nekretnina snosi kupac.
Članak 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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10.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 943-01/20-01/7
Urbroj: 2111/05-03-20-03
Đulovac, 11. veljača 2020. godine
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 68/98, 137/99,
22/00 , 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 50/11,142/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 50. st. 4. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik
Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII , 2/2018 i 6/2019- Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ),
članka 21. stavak 2. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine
Đulovac(„Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2019), te Zapisnika o postupku javnog otvaranja ponuda za
prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac Klasa: 943-01/20-01/2-1, Urbroj: 2111/05-05-20-05 od 10. veljače
2020, godine, Općinski načelnik Općine Đulovac donosi:
ODLUKU
o izboru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac
ponuditelj Filja Kolić
Članak 1.
Prema provedenom Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim ,
prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem, klasa: 943-01/20-01/2-1,
ur.broj:2111/05-03-20-03 od 20.01.2020. objavljenog u dvotjedniku „043 Bjelovarski bilogorski vjesnik “ dana
30.01.2020., na oglasnoj ploči Općine Đulovac, te na općinskoj web stranici https://djulovac.hr/javni-natjecaj-zaprodaju-nekretnina-u-vlasnistvu-opcine-dulovac-usmenim-javnim-nadmetanjem-2/ prema predmetu natječaja:
prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem donosi se Odluka o izboru
najpovoljnijih ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovaci to:
r.br.

k.č.br.
999

4

1000

katastar
k.o.
Koreničani
(304263)

PL
434

naziv k.č.
Kućište
Kruškovac

katastarska
kultura
oranica

površina
m²
349

oranica

2136

SVEUKUPNO:

2485

zemljišne knjige
z.k.
oznaka
uložak
zemljišta
554
sjenokoša
kućište u
brdu
vinograd
kućište u
brdu

površina
m²
349

početna
cijena kn
2.200,00

2518
2867

- za nekretninu pod rednim brojem 4. - zemljište označeno kao k.č.br. 999 k.o. Koreničani, sjenokoša kućište u
brdu sa ukupno 349 m² upisana u z.k. uložak 554 k.o. Koreničani i k.č.br. 1000 k.o. Koreničani, vinograd kućište
u brdu sa ukupno 2518 m² upisana u z.k. uložak 554 k.o. Koreničani sveukupne površine 2867 m² početne cijene
2.200,00 kn prodaje se po cijeni od 2.700,00 kn jedinom i najpovoljnijem ponuditelju/ici: FILJA KOLIĆ,
OIB:70748377436 iz Koreničana 8
Članak 2.
Za predmetne nekretnine utvrđuje se cijena kako slijedi:
- za nekretninu pod rednim brojem 4. –zemljište označeno kao k.č.br. 999 k.o. Koreničani, sjenokoša kućište u
brdu sa ukupno 349 m² upisana u z.k. uložak 554 k.o. Koreničani i k.č.br. 100 k.o. Koreničani, vinograd kućište
u brdu sa ukupno 827 m² upisana u z.k. uložak 554 k.o. Koreničani sveukupne površine 2867 m² utvrđuje se
cijena u iznosu od 2.700,00 kuna.
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Članak 3.
Općinski načelnik će sa kupcem iz članka 1. ove Odluke sklopi ugovor o prodaji nekretnina u iznosu cijena
utvrđenih u članku 2. ove Odluke.
FILJA KOLIĆ, OIB:70748377436 iz Koreničana 8 je uplatio prodavatelju jamčevinu za predmetnu nekretninu u
iznosu od 220,00 kn koja se uračunava u iznos ukupne cijene.
Ostatak ugovorene cijene u iznosu od 2.480,00 kuna kupac se obvezuje uplatiti na žiro račun prodavatelja
broj: HR28 23900011810500002 .
Članak 4.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, u pravilu, platiti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora.
U slučaju zakašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti zakonsku zateznu
kamatu za vrijeme zakašnjenja.
Pravo vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac stječe uknjižbom u zemljišnim knjigama nakon što je u potpunosti
podmirio sve obveze prema Općini utvrđene kupoprodajnim ugovorom.
Porez na promet nekretnina snosi kupac.
Članak 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
Općinski načelnik
Klasa: 943-01/20-01/8
Urbroj: 2111/05-03-20-03
Đulovac, 11. veljača 2020. godine
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 68/98, 137/99,
22/00 , 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 50/11,142/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 50. st. 4. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik
Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII , 2/2018 i 6/2019- Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ),
članka 21. stavak 2. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine
Đulovac(„Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2019), te Zapisnika o postupku javnog otvaranja ponuda za
prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac Klasa: 943-01/20-01/2-1, Urbroj: 2111/05-05-20-05 od 10. veljače
2020, godine, Općinski načelnik Općine Đulovac donosi:
ODLUKU
o izboru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac
ponuditelj Josip Pejčin
Članak 1.
Prema provedenom Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim ,
prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem, klasa: 943-01/20-01/2-1,
ur.broj:2111/05-03-20-03 od 20.01.2020. objavljenog u dvotjedniku „043 Bjelovarski bilogorski vjesnik “ dana
30.01.2020., na oglasnoj ploči Općine Đulovac, te na općinskoj web stranici https://djulovac.hr/javni-natjecaj-zaprodaju-nekretnina-u-vlasnistvu-opcine-dulovac-usmenim-javnim-nadmetanjem-2/ prema predmetu natječaja:
prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem donosi se Odluka o izboru
najpovoljnijih ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovaci to:
r.br.
3

k.č.br.
476/9

katastar
k.o.
Vukovje
(304026)

PL

naziv k.č.

1580

Batinjani

katastarska
kultura
dom

površina
m²
338

dvorište

1766
2104

zemljišne knjige
z.k.
oznaka
uložak
zemljišta
1994
javna zgradadom
dvorište

površina
m²
338

početna
cijena kn
94.292,11

1766
2104

10.919,76
105211,87

- za nekretninu pod rednim brojem 3. – označeno kao k.č.br. 476/9 k.o. Vukovje, javna zgrada, dom površine
338 m² i dvorište površine 1766 m² upisana u z.k. uložak 1994 k.o. Vukovje sveukupne površine 2104 m² početne
cijene 105.211,87 kuna prodaje se po cijeni od 105.711,87 kn jedinom i najpovoljnijem ponuditelju/ici: JOSIP
PEJČIN, OIB:76478003024 iz Velikih Bastaja 160.
Članak 2.
Za predmetne nekretnine utvrđuje se cijena kako slijedi:
- za nekretninu pod rednim brojem 3. – označeno kao k.č.br. 476/9 k.o. Vukovje, javna zgrada, dom i dvorište
ukupno 2104 m² upisana u z.k. uložak 1994 k.o. Vukovje sveukupne površine 2104 m² utvrđuje se cijena u iznosu
od 105.711,87 kuna.
Članak 3.
Općinski načelnik će sa kupcem iz članka 1. ove Odluke sklopi ugovor o prodaji nekretnina u iznosu cijena
utvrđenih u članku 2. ove Odluke.
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JOSIP PEJČIN, OIB:76478003024 iz Velikih Bastaja 160 je uplatio prodavatelju jamčevinu za predmetnu
nekretninu u iznosu od 10.522,00 kn koja se uračunava u iznos ukupne cijene.
Ostatak ugovorene cijene u iznosu od 95.189,87 kuna kupac se obvezuje uplatiti na žiro račun prodavatelja
broj: HR28 23900011810500002 .
Članak 4.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, u pravilu, platiti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora.
U slučaju zakašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti zakonsku zateznu
kamatu za vrijeme zakašnjenja.
Načelnik, odnosno Općinsko vijeće za nekretnine veće vrijednosti, sukladno Zakonu i Statutu Općine, može
odobriti plaćanje kupoprodajne cijene u najviše 15 (petnaest) obroka bez plaćanja kamata ukoliko kupac
pravovremeno plati svaki obrok. U slučaju kašnjenja u plaćanju pojedinog obroka kod plaćanja slijedećeg obroka
će se zaračunati zakonska zatezna kamata.
Pravo vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac stječe uknjižbom u zemljišnim knjigama nakon što je u potpunosti
podmirio sve obveze prema Općini utvrđene kupoprodajnim ugovorom.
Porez na promet nekretnina snosi kupac.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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12.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 943-01/20-01/9
Urbroj: 2111/05-03-20-03
Đulovac, 11. veljača 2020. godine
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 68/98, 137/99,
22/00 , 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 50/11,142/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 50. st. 4. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik
Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII , 2/2018 i 6/2019- Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ),
članka 21. stavak 2. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine
Đulovac(„Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2019), te Zapisnika o postupku javnog otvaranja ponuda za
prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac Klasa: 943-01/20-01/2-1, Urbroj: 2111/05-05-20-05 od 10. veljače
2020, godine, Općinski načelnik Općine Đulovac donosi:
ODLUKU
o izboru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac
ponuditelj Aleksandar Bosanac
Članak 1.
Prema provedenom Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim ,
prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem, klasa: 943-01/20-01/2-1,
ur.broj:2111/05-03-20-03 od 20.01.2020. objavljenog u dvotjedniku „043 Bjelovarski bilogorski vjesnik “ dana
30.01.2020., na oglasnoj ploči Općine Đulovac, te na općinskoj web stranici https://djulovac.hr/javni-natjecaj-zaprodaju-nekretnina-u-vlasnistvu-opcine-dulovac-usmenim-javnim-nadmetanjem-2/ prema predmetu natječaja:
prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem donosi se Odluka o izboru
najpovoljnijih ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovaci to:
r.br.
5

k.č.br.
89/1
90/2

katastar
k.o.
Cjepidlake
(304093)

PL
542

naziv k.č.
podkućnice
podkućnice

katastarska
kultura
dvorište
voćnjak
dvorište

površina
m²
644
2158
356

zemljišne knjige
z.k.
oznaka
uložak
zemljišta
voćnjak
3
podkućnica
dvor
podkućnica

površina
m²
2802
356

početna
cijena kn
5.300,00
2.000,00

- za nekretninu pod rednim brojem 5. iz Javnog natječaja – zemljište označeno kao k.č.br.89/1 k.o. Cjepidlake,
voćnjak , podkućnica sa 2802 m² upisana u z.k. uložak 3 k.o. Cjepidlake početne cijene 5.300,00 kuna po cijeni
od 5.800,00 kn prodaje se jedinom i najpovoljnijem ponuditelju/ici: ALEKSANDRU BOSANAC, OIB:04238815715
iz Đulovca, ulica 15. prosinca 1991. br. 4.
- za nekretninu pod rednim brojem 5. iz Javnog natječaja - zemljište označeno kao k.č.br.90/2 k.o. Cjepidlake,
dvor podkućnica sa 356 m² upisana u z.k. uložak 3 k.o. Cjepidlake početne cijene 2.000,00 po cijeni od 2.500,00
kn prodaje se najpovoljnijem ponuditelju ALEKSANDRU BOSANAC, OIB:04238815715 iz Đulovca, ulica 15.
prosinca 1991. br. 4.
Članak 2.
Za predmetne nekretnine utvrđuje se cijena kako slijedi:
- za nekretninu pod rednim brojem 5. iz Javnog natječaja – zemljište označeno kao k.č.br.89/1 k.o.
Cjepidlake, voćnjak , podkućnica sa 2802 m² upisana u z.k. uložak 3 k.o. Cjepidlake utvrđuje se cijena u
iznosu od 5.800,00 kuna.
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- za nekretninu pod rednim brojem 5. iz Javnog natječaja - zemljište označeno kao k.č.br.90/2 k.o.
Cjepidlake, dvor podkućnica sa 356 m² upisana u z.k. uložak 3 k.o. Cjepidlake utvrđuje se cijena u iznosu
od 2.500,00 kuna.

što ukupno za dvije nekretnine iznosi 8.300,00 kn.

Članak 3.
Općinski načelnik će sa kupcem iz članka 1. ove Odluke sklopi ugovor o prodaji nekretnina u iznosu cijena
utvrđenih u članku 2. ove Odluke.
- Kupac ALEKSANDAR BOSANAC, OIB:04238815715 iz Đulovca, ulica 15. prosinca 1991. br. 4. je uplatio
prodavatelju jamčevinu za sve dvije nekretnine u iznosu od 730,00 kn koja se uračunava u iznos ukupne cijene.
Ostatak ugovorene cijene u iznosu od 7.570,00 kuna kupac se obvezuje uplatiti na žiro račun prodavatelja
broj: HR28 23900011810500002 .
Članak 4.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, u pravilu, platiti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora.
U slučaju zakašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti zakonsku zateznu
kamatu za vrijeme zakašnjenja.
Pravo vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac stječe uknjižbom u zemljišnim knjigama nakon što je u potpunosti
podmirio sve obveze prema Općini utvrđene kupoprodajnim ugovorom.
Porez na promet nekretnina snosi kupac.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“
Općinski načelnik
Drago Hodak, v.r.
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13.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 943-01/20-01/10
Urbroj: 2111/05-03-20-03
Đulovac, 11. veljača 2020. godine
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 68/98, 137/99,
22/00 , 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 50/11,142/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 50. st. 4. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik
Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII , 2/2018 i 6/2019- Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ),
članka 21. stavak 2. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine
Đulovac(„Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2019), te Zapisnika o postupku javnog otvaranja ponuda za
prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac Klasa: 943-01/20-01/2-1, Urbroj: 2111/05-05-20-05 od 10. veljače
2020, godine, Općinski načelnik Općine Đulovac donosi:
ODLUKU
o izboru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac
ponuditelj Stevo Cetinja
Članak 1.
Prema provedenom Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim ,
prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem, klasa: 943-01/20-01/2-1,
ur.broj:2111/05-03-20-03 od 20.01.2020. objavljenog u dvotjedniku „043 Bjelovarski bilogorski vjesnik “ dana
30.01.2020., na oglasnoj ploči Općine Đulovac, te na općinskoj web stranici https://djulovac.hr/javni-natjecaj-zaprodaju-nekretnina-u-vlasnistvu-opcine-dulovac-usmenim-javnim-nadmetanjem-2/ prema predmetu natječaja:
prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem donosi se Odluka o izboru
najpovoljnijih ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovaci to:
r.br.

k.č.br.
21/2

5

22/1

katastar
k.o.
Cjepidlake
(304093)

PL
542

naziv k.č.
Podkućnica
vinogradi

katastarska
kultura
dvorište
oranica
dvorište

površina
m²
216
2877
259

zemljišne knjige
z.k.
oznaka
uložak
zemljišta
oranica
3
podkućnica
kuća i dvor

površina
m²
3093
259

početna
cijena kn
3.300,00
1.400,00

- za nekretninu pod rednim brojem 5. iz Javnog natječaja – zemljište označeno kao k.č.br.21/2 k.o. Cjepidlake,
oranica , podkućnica sa 3903 m² upisana u z.k. uložak 3 k.o. Cjepidlake početne cijene 3.300,00 kuna po cijeni od
3.800,00 kn prodaje se jedinom i najpovoljnijem ponuditelju/ici: STEVI CETINJA, OIB:14973414702 iz Donjih
Cjepidlaka 17
- za nekretninu pod rednim brojem 5. iz Javnog natječaja - zemljište označeno kao k.č.br.22/1 k.o. Cjepidlake,
kuća i dvor sa 259 m² upisana u z.k. uložak 3 k.o. Cjepidlake početne cijene 1.400,00 po cijeni od 1.900,00,00 kn
prodaje se najpovoljnijem ponuditelju STEVI CETINJA, OIB:14973414702 iz Donjih Cjepidlaka 17
Članak 2.
Za predmetne nekretnine utvrđuje se cijena kako slijedi:
- za nekretninu pod rednim brojem 5. iz Javnog natječaja – zemljište označeno kao k.č.br.21/2 k.o. Cjepidlake,
oranica , podkućnica sa 3903 m² upisana u z.k. uložak 3 k.o. Cjepidlake utvrđuje se cijena u iznosu od 3.800,00
kuna.
- za nekretninu pod rednim brojem 5. iz Javnog natječaja - zemljište označeno kao k.č.br.22/1 k.o. Cjepidlake,
kuća i dvor sa 259 m² upisana u z.k. uložak 3 k.o. Cjepidlake početne cijene utvrđuje se cijena u iznosu od 1.900,00
kuna što ukupno za dvije nekretnine iznosi 5.700,00 kn.
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Članak 3.
Općinski načelnik će sa kupcem iz članka 1. ove Odluke sklopi ugovor o prodaji nekretnina u iznosu cijena
utvrđenih u članku 2. ove Odluke.
- Kupac STEVO CETINJA, OIB:14973414702 iz Donjih Cjepidlaka 17 je uplatio prodavatelju jamčevinu za sve
dvije nekretnine u iznosu od 470,00 kn koja se uračunava u iznos ukupne cijene.
Ostatak ugovorene cijene u iznosu od 5.230,00 kuna kupac se obvezuje uplatiti na žiro račun prodavatelja
broj: HR28 23900011810500002 .
Članak 4.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, u pravilu, platiti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora.
U slučaju zakašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti zakonsku zateznu
kamatu za vrijeme zakašnjenja.
Pravo vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac stječe uknjižbom u zemljišnim knjigama nakon što je u potpunosti
podmirio sve obveze prema Općini utvrđene kupoprodajnim ugovorom.
Porez na promet nekretnina snosi kupac.
Članak 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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14.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 943-01/20-01/3
Urbroj: 2111/05-03-20-03
Đulovac, 11. veljača 2020. godine
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 68/98, 137/99,
22/00 , 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 50/11,142/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 50. st. 4. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik
Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII , 2/2018 i 6/2019- Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ),
članka 21. stavak 2. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine
Đulovac(„Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2019), te Zapisnika o postupku javnog otvaranja ponuda za
prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac Klasa: 943-01/20-01/2-1, Urbroj: 2111/05-05-20-05 od 10. veljače
2020, godine, Općinski načelnik Općine Đulovac donosi:
ODLUKU
o izboru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac
ponuditelj Branislav Bijelić
Članak 1.
Prema provedenom Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim ,
prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem, klasa: 943-01/20-01/2-1,
ur.broj:2111/05-03-20-03 od 20.01.2020. objavljenog u dvotjedniku „043 Bjelovarski bilogorski vjesnik “ dana
30.01.2020., na oglasnoj ploči Općine Đulovac, te na općinskoj web stranici https://djulovac.hr/javni-natjecaj-zaprodaju-nekretnina-u-vlasnistvu-opcine-dulovac-usmenim-javnim-nadmetanjem-2/ prema predmetu natječaja:
prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem donosi se Odluka o izboru
najpovoljnijih ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovaci to:
r.br.

k.č.br.

katastar
k.o.

PL

naziv k.č.

Široki dol

katastarska
kultura
voćnjak
dvorište
oranica
livada

površina
m²
2115
762
4935
317

Široki dol

livada

5755

podkućnice

980/29
5.
545
546/2

425

zemljišne knjige
z.k.
oznaka
uložak
zemljišta
3
kuća
i
dvor

površina
m²
2877

početna
cijena kn
2.100,00

547

317

200,00

5755

4.200,00

livada
Široki dol
livada
Široki dol

- za nekretninu pod rednim brojem 5. iz Javnog natječaja – zemljište označeno kao k.č.br.980/29 k.o. Cjepidlake,
kuća i dvor sa 2877 m² upisana u z.k. uložak 3 k.o. Cjepidlake početne cijene 2.100,00 kuna po cijeni od 2.600,00
kn prodaje se jedinom i najpovoljnijem ponuditelju/ici: BRANISLAVU BIJELIĆ, OIB: 15884545630 iz Đulovca,
Žrtava domovinskog rata 7
- za nekretninu pod rednim brojem 5. iz Javnog natječaja - zemljište označeno kao k.č.br. 545 k.o. Cjepidlake,
livada Široki dol sa 317 m² upisana u z.k. uložak 547 k.o. Cjepidlake početne cijene 200,00 po cijeni od 700,00 kn
prodaje se najpovoljnijem ponuditelju BRANISLAVU BIJELIĆ, OIB: 15884545630 iz Đulovca, Žrtava domovinskog
rata 7
- za nekretninu pod rednim brojem 5. iz Javnog natječaja - zemljište označeno kao k.č.br. 546/2 k.o. Cjepidlake,
livada Široki dol sa 5755 m² upisana u z.k. uložak 547 k.o. Cjepidlake početne cijene 4.200,00 kuna po cijeni od
4.700,00 kn prodaje se najpovoljnijem ponuditelju BRANISLAVU BIJELIĆ, OIB: 15884545630 iz Đulovca, Žrtava
domovinskog rata 7
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Članak 2.
Za predmetne nekretnine utvrđuje se cijena kako slijedi:
- za nekretninu pod rednim brojem 5. iz Javnog natječaja – zemljište označeno kao k.č.br.980/29 k.o. Cjepidlake,
dvorište, voćnjak sa 2877 m² upisana u z.k. uložak 3 k.o. Cjepidlake utvrđuje se cijena u iznosu od 2.600,00 kuna.
- za nekretninu pod rednim brojem 5. iz Javnog natječaja - zemljište označeno kao k.č.br. 545 k.o. Cjepidlake,
livada Široki dol sa 317 m² upisana u z.k. uložak 547 k.o. Cjepidlake utvrđuje se cijena u iznosu od 700,00 kuna.
- za nekretninu pod rednim brojem 5. iz Javnog natječaja - zemljište označeno kao k.č.br. 546/2 k.o. Cjepidlake,
livada Široki dol sa 5755 m² upisana u z.k. uložak 547 k.o. Cjepidlake utvrđuje se cijena u iznosu od 4.700,00 kuna.

što za sve tri nekretnine iznosi ukupno 8.000,00 kn.

Članak 3.
Općinski načelnik će sa kupcem iz članka 1. ove Odluke sklopi ugovor o prodaji nekretnina u iznosu cijena
utvrđenih u članku 2. ove Odluke.
- Kupac BRANISLAV BIJELIĆ, OIB: 15884545630 iz Đulovca, Žrtava domovinskog rata 7 je uplatio prodavatelju
jamčevinu za sve tri nekretnine u iznosu od 650,00 kn koja se uračunava u iznos ukupne cijene.
Ostatak ugovorene cijene u iznosu od 7.350,00 kuna kupac se obvezuje uplatiti na žiro račun prodavatelja
broj: HR28 23900011810500002 .
Članak 4.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, u pravilu, platiti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora.
U slučaju zakašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti zakonsku zateznu
kamatu za vrijeme zakašnjenja.
Pravo vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac stječe uknjižbom u zemljišnim knjigama nakon što je u potpunosti
podmirio sve obveze prema Općini utvrđene kupoprodajnim ugovorom.
Porez na promet nekretnina snosi kupac.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.

33

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“
GODINA 2020. BROJ 2. Đulovac, 28. veljače 2020. godine
34

15.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 402-08/20-03/1
Urbroj: 2111/05-03-20-03
Đulovac, 20. veljače 2020. 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« br.2/XII ,4/XIII i 2/2018 i 6/2019 - 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 pružanje usluga izrade projektne dokumentacije sa troškovnikom za
modernizaciju nerazvrstane ceste s pripadajućim građevinama (mostovi/propusti i dr.) u naselju Dobra
Kuća (NC-N8-Vukovje-ŽC3301-L37152-D.Kuća-D.Daruvar-DC5) i
u naselju Škodinovac (NC-N24- V.Bastaji-ŽC3301)
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda 01-02-2/20 od 20.02.2020. poduzeća IVICA trade ing d.o.o. Trg
kralja Petra Krešimira IV 8 , MB 0942260 , OIB 19987288904 za pružanjem usluge izrade projektne
dokumentacije sa troškovnikom za modernizaciju nerazvrstane ceste s pripadajućim građevinama
(mostovi/propusti i dr.) u naselju Dobra Kuća (NC-N8-Vukovje-ŽC3301-L37152-D.Kuća-D.Daruvar-DC5) i u
naselju Škodinovac (NC-N24- V.Bastaji-ŽC3301) u ukupnom iznosu od 9.000,00 kn.

Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

1

2

Premjera na terenu postojeće nerazvrstane ceste s
pripadajućim građevinama (mostovi/propusti i dr.) u
naselju Dobra Kuća (NC-N8-Vukovje-ŽC3301-L37152D.Kuća-D.Daruvar-DC5) u dužini cca 1.100,00 m - s
izradom potrebne dokumentacije za modernizaciju iste
Premjera na terenu postojeće nerazvrstane ceste s
pripadajućim građevinama (mostovi/propusti i dr.) u
naselju Škodinovac (NC-N24- V.Bastaji-ŽC3301)
dužine cca 1.600,00 m - s izradom potrebne
dokumentacije za modernizaciju iste

Jed.
mjera

Količina

Cijena
(bez PDV-a)

Iznos

kom

1

2980,00

2980,00

kom

1

4220,00

4220,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

7.200,00 kn
1.800,00 kn
9.000,00 kn

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja
iz članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom, te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene usluge.
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Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2020.-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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16.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 611-05/20-01/1
Urbroj: 2111/05-03-20-03
Đulovac, 20. veljače 2020.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 izvođenjem radova na izradi unutarnjih i vanjskih špaleta na prozorima i vratima
na pravoslavnoj crkvi u Koreničanima
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponude broj 3/2020 od 17.02.2020. poduzeća SEKUNDARNE SIROVINE
d.o.o. , Batinjani 48. , OIB:97677218741 za izvođenjem radova zidanja i žbukanja na izradi unutarnjih i vanjskih
špaleta na prozorima i vratima na pravoslavnoj crkvi u Koreničanima u ukupnom iznosu od 10.000,00 kn.
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :
r.br.

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

1

radovi zidanja i žbukanja na izradi unutarnjih i vanjskih špaleta
na prozorima na pravoslavnoj crkvi u Koreničanima

2

radovi zidanja i žbukanja na izradi unutarnjih i vanjskih špaleta
na vratima na pravoslavnoj crkvi u Koreničanima

Jed.
mjera
kom
kom

Količina
6

Cijena
(bez PDV-a)
1100,00

Iznos

1

1400,00

1400,00

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

8.000,00 kn
8.000,00 kn
2.000,00 kn
10.000,00 kn

6600,00

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 .
Članak4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su iz sredstava proračuna općine Đulovac za 2019. godinu program Program:1010: KULTURA, Aktivnost:K101002: Ulaganja u kulturne objekte, pozicija; 124-spomenici
(povijesni, kulturni i sl.): ekonomska klasifikacija: 42146:rekonstrukcija sakralnih objekata..
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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17.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 022-05/2020-01/2
Urbroj: 2111/05-03-20-03
Đulovac, 20. veljače 2020. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15,123/17 i 98/16), članka
50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/XII ,2/2018 i 6/2019-Stautarene
Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), i članka 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018) Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga redizajniranja
web stranice Općine Đulovac
Članak 1.
Ovim Odlukom prihvaća se ponuda LYNX DIGITAL iz Čačinaca, braće Radića 2, 33 514 Čačinci OIB:
57289622003 br. 0009-2020 od 19.02. 2020. za pružanje usluga o redizajniranja web stranice www.djulovac.hr.
u ukupnom iznosu od 7.000,00 kuna.
Ponuditelj se ne nalazi u sustavu PDV-a.
Ponuda uključuje:
r.br.
1

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
Redizajn web stranice općine Đulovac
Osnovne značajke redizajniranog weba:
- usklađivanje s najnovijim normativima vezanim za sadržaj
prezentiranom na web-u
- hijerarhijska struktura velike količine dokumenata(cca.1200)
- jedan klik do željene grupe (kategorije) dokumenata sa
naslovnice
- prilagodba pristupačnosti web stranicama slabovidnim osobama
i osobama s tjelesnim
oštećenjima(2 razine)
- prilagodba za pregled na mobilnim uređajima te puno brža za
učitavanje na svim platformama

Jed.
mjera
kom

Količina

1

Cijena
(bez PDV-a)

Iznos

7000,00

7000,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

7.000,00 kn
0,00 kn
7.000,00 kn

Članak 2.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja
iz članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom.
Članak 3.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program
1002 – Javna uprava i administracija, Aktivnost A100202 – pripremanje akata iz djelokruga JUO, pozicija-35,
ekonomska klasifikacija - 32389- Računalne usluge.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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18.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 402-08/20-01/2
Urbroj: 2111/05-03-20-03
Đulovac, 25. veljače 2020. 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
14. i 15. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („
Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/2016), i članka 50. Statuta Općine Đulovac („ Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 2/XII, 4/XII i 2/2018 i 6/2019-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), Općinski
načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o donaciji financijskih sredstava Udruzi osoba s invaliditetom Daruvar
Članak 1.
Udruzi osoba s invaliditetom Daruvar , P. Preradovića 24, OIB:62087395920, odobrava se donacija financijskih
sredstava u iznosu od 3.000,00 kn kao pomoć za člana udruge Zlatka Sabljaka iz Đulovca, ulica 15. prosinca
1991. br. 26.
Članak 2.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac za 2020. godinu , a teretiti će
se Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA, AktivnostA101103:Humanitarno socijalne udruge, pozicija:133,
račun:38119-Ostale udruge.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplatit će se na žiro račun Udruge osoba s invaliditetom Daruvar broj:
HR36 23400091100099182.
Članak 3.
Korisnik ima obvezu pravdanja namjenskog trošenja sredstava.
Korisnik ima obvezu Općini Đulovac dostaviti opisno i financijsko izvješće s preslikama pripadajućih računa u roku
od 30 dana od provedbe projekta, odnosno utroška doznačenih sredstava financijske potpore iz članka 1. ove
Odluke, u protivnom će nastati obveza povrata uplaćenih sredstava na žiro račun Općine Đulovac.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.

Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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19.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 931-05/20-01/2
Urbroj: 2111/05-03-20-03
Đulovac 25. veljače 2020.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 pružanje geodetske usluge obilježavanja
na terenu k.č.br. 23/3 i 24 u k.o. ĐULOVAC prema stanju na digitalnom katastarskom planu
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 10/FIN/3 od 25.02.2020. poduzeća GEO MS j.d.o.o. Ivana Zajca
5, Daruvar, OIB:73669836633 za pružanje geodetske usluge obilježavanja na terenu k.č.br. 23/3 i 24 u k.o.
ĐULOVAC prema stanju na digitalnom katastarskom planu u ukupnom iznosu od 1.250,00 kn.
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :
r.br.
1.

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
Obilježavanje na terenu k.č.br. 23/3 i 24 u k.o. ĐULOVAC prema
stanju na digitalnom katastarskom planu

Jed.
mjera
kom

Količina
1

Cijena
(bez PDV-a)
1000,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
1000,00
1.000,00 kn
250,00 kn
1.250,00 kn

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja
iz članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom, 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.
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20.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 500-01/20-01/1
Urbroj: 2111/05-03-20-03
Đulovac, 03. veljače 2020. godine
Na temelju članka 4. stavka 1. i članka 5. stavak 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine
79/07, 113/08, 43/09 , 22/14-RUSRH i 130/17) i članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine
Đulovac br.2/XII , 4/XIII , 2/2018 i 6/2019- Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), Općinski
načelnik općine Đulovac donosi
ODLUKU
o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji
na području općine Đulovac za 2020. godinu
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se odlukom uređuje provođenje preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije na području općine Đulovac (u daljnjem tekstu: DDD) s ciljem zaštite pučanstva od zaraznih bolesti
u 2020. godini.
Članak 2.
DDD se provodi radi suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih
glodavaca čije je planirano, organizirano, pravovremeno i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za općinu Đulovac. DDD se provodi sukladno
Programu mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na području
općine Đulovac (u daljnjem tekstu: Program mjera) i Provedbenom planu preventivne i obvezne preventivne
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području općine Đulovac (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).
Članak 3.
Programom mjera utvrđuju se mjere, izvršitelji programa, sredstva i rokovi provedbe mjera. Provedbenim
planom utvrđuje se provedba mjera. Prijedlog programa mjera i provedbenog plana izrađuje nadležni zavod
za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: Zavod). Prijedlog Programa mjera i Provedbenog plana za sljedeću
kalendarsku godinu Zavod je dužan dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac najkasnije do
kraja prosinca tekuće godine. Na prijedlog Zavoda, načelnik Općine Đulovac (u daljnjem tekstu: Načelnik)
donosi Program mjera i Provedbeni plan najkasnije do 31. siječnja za tekuću godinu
Članak 4.
Provedbu DDD dužni su osigurati, sukladno Programu mjera i Provedbenom planu, korisnici objekata iz članka
10. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Općina Đulovac dužna osigurati preventivnu i
obveznu preventivnu deratizaciju u stambenim objektima i dvorištima, na javnoprometnim i na javnim zelenim
površinama (trgovima, parkovima), u objektima u vlasništvu Općine Đulovac, suzbijanje komaraca na području
općine Đulovac (u daljnjem tekstu: stambeni i drugi objekti i javne površine), odnosno provedbu DDD, sukladno
Programu mjera i Provedbenom planu. Korisnici objekata i površina dužni su poduzimati mjere propisane
Programom mjera i Provedbenim planom. Korisnici stambenih i drugih objekta i javnih površina dužni su
dopustiti provedbu DDD.
Članak 5.
DDD provode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i druge pravne osobe koje su registrirane
za obavljanje te djelatnosti i koje zadovoljavaju propisane uvjete (u daljnjem tekstu: izvršitelji).
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Članak 6.
Izvršitelji su dužni pridržavati se Programa mjera i Provedbenog plana. Izvršitelji su dužni obavijestiti Odjel,
Zavod, građane, fizičke i pravne osobe o provedbi DDD, na način i u rokovima propisanim Programom mjera
i Provedbenim planom.
Članak 7.
Tijekom provedbe DDD izvršitelji su dužni prikupljati podatke. Izvršitelji su dužni prikupljati podatke o svakom
obavljenom terenskom poslu i voditi evidenciju koja mora sadržavati podatke propisane Programom mjera i
Provedbenim planom. Izvršitelji su dužni prikupljene podatke dostavljati za bazu podataka Općine Đulovac.
Članak 8.
Izvršitelji su dužni po svakom obavljenom poslu ispuniti standardiziranu, jedinstvenu potvrdu o provedenoj
DDD, na licu mjesta. Potvrda se izdaje u dva primjerka, od kojih jedan zadržava korisnik objekta, a drugi
izvršitelj.
Članak 9.
DDD u stambenim i drugim objektima i javnim površinama provode izvršitelji koji su s Općinom Đulovac,
sukladno propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, propisima o javnoj nabavi i ovoj odluci, sklopili
ugovore o obavljanju DDD.
II.

NADZOR

Članak 10.
Stručni nadzor nad provođenjem DDD obavlja Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije (u
daljnjem tekstu: Zavod).
Članak 11.
Stručni nadzor nad provedbom DDD provodi Zavod. Izvršitelji su dužni prikupljati podatke, voditi evidencije i
dostavljati izvješće Zavodu sukladno propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Zavod izrađuje stručno
izvješće s podacima o stupnju infestacije, utrošku pesticida i stupnju pridržavanja propisanog programa rada
određenog Programom mjera i Provedbenim planom te ga dostavlja Odjelu s elementima poboljšanja
sanitacije prostora u budućnosti. Izvješće o obavljenom stručnom nadzoru Zavod je dužan dostavljati Odjelu.
Godišnje izvješće o provođenju Programa mjera i Provedbenog plana i obavljenom stručnom nadzoru za
prethodnu kalendarsku godinu Zavod je dužan dostaviti Odjelu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine.
Troškovi stručnog nadzora provedbe DDD financiraju se iz Proračuna Općine Đulovac.
Članak 12.
Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel.
IV. NOVČANE KAZNE
Članak 13.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba
ako:
- se ne pridržava Programa mjera i Provedbenog plana (članak 6. ove odluke);
- ne vodi urednu evidenciju (članak 7. stavak 2. ove odluke);
- ne dostavlja podatke u bazu podataka (članak 7. stavak 3. ove odluke);
- ne izda potvrdu (članak 8. ove odluke).
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna do 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj
osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 14.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
- ne poduzima mjere propisane Programom mjera i Provedbenim planom (članak 4. stavak 3. ove
odluke);
- ne dopusti provedbu DDD (članak 4. stavak 4. ove odluke).
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna do 3.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba
koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka ako je prekršaj počinjen
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u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti. Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00
kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.
V. FINNACIJSKA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE OVE ODLUKE
Članak 15.
Financijska sredstva za provođenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Đulovac za 2020. godinu ,
Program 1003-Održavanje komunalne infrastrukture, Akt.100305-Deratizacija i dezinsekcija, ekonomska
klasifikacija:3234-komunalne usluge i ekonomska klasifikacija:32360-zdravstvene i veterinarske usluge.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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21.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 940-01/20-01/1
URBROJ:2111/05-03-20-03
Đulovac. 04. veljače 2020.
Temeljem čl. 13. st. 2. Uredbe o Središnjem registru državne imovine (dalje u tekstu: Uredba), općinski
načelnik donosi sljedeću
ODLUKU
O IMENOVANJU ODGOVORNE OSOBE ZA ELEKTRONIČKI UNOS I AŽURIRANJE PODATAKA U
SREDIŠNJI REGISTAR DRŽAVNE IMOVINE
I.
ANTUN KOLIĆ , samostalni upravni referent, u Općini Đulovac, imenuje se odgovornom osobom za
elektronički unos i ažuriranje podataka u Središnji registar državne imovine.
II.
Odgovorna osobu za elektronički unos i ažuriranje podataka u Središnji registar državne imovine obavlja
sljedeće zadatke:
(a) voditi evidenciju o pojavnim oblicima državne imovine iz članka 2. stavka 2. Zakona o Središnjem registru
državne imovine (»Narodne Novine«, broj 112/18) kojom Općina Đulovac upravlja, raspolaže ili im je dana
na korištenje, neovisno o nositelju vlasničkih prava te imovine;
(b) dostavlja i unosi podatke o pojavnim oblicima državne imovine iz članka 2. stavka 2. Zakona o Središnjem
registru državne imovine (»Narodne Novine«, broj 112/18) kojom Općina Đulovac upravlja ili raspolaže u
Središnji registar;
Odgovorna osoba za elektronički unos i ažuriranje podataka u Središnji registar državne imovine pri
obavljanju svojih poslova vodi računa o sveobuhvatnoj autentičnoj i redovito ažuriranoj evidenciji imovine te
pravovremenoj dostavi podataka u Središnji registar državne imovine.
III.
Odgovorna osoba za elektronički unos i ažuriranje podataka u Središnji registar državne imovine
obavezna je savjesno i odgovorno obavljati zaduženja, kako bi se ostvarili ciljevi vođenja Središnjeg registra
državne imovine navedeni u čl. 5. st. 1. Zakona o Središnjem registru državne imovine (»Narodne Novine«, broj
112/18), a to su;
(a) evidencija, uvid u opseg i strukturu pojavnih oblika državne imovine;
(b) učinkovitije upravljanje i nadzor nad raspolaganjem i stanjem državne imovine;
(c) kvalitetnije i brže donošenje odluka o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom te praćenje koristi i
učinaka upravljanja pojavnim oblicima imovine.
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IV.
Odgovorna osoba za elektronički unos i ažuriranje podataka u Središnji registar državne imovine:
Odgovorna osoba
ANTUN KOLIĆ
Adresa (ulica i broj)
Đurina 132
Poštanski broj
43 532
Sjedište
Đulovac
Broj telefona
043 382 028
Broj faksa
043 382 027

V.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim glasniku, a objavit će se na
službenoj web stranici Općine Đulovac i bit će dostupna javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) i u skladu sa čl. 13. st. 2. Uredbe.

Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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«Službeni glasnik Općine Đulovac» službeno je glasilo Općine Đulovac
Izdavač je Općina Đulovac.
Uredništvo: Jedinstveni upravni odjel , Općina Đulovac, Đurina 132, Đulovac.
Telefon: 043/382-028, telefaks: 043/382-027.
Naklada: 35 komada.
Tisak: Općina Đulovac
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