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1.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 332-08/16-01/1
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 10. lipanj 2016. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11 i,144/12 i 19/13), članak 22. Odluke
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja
ograđenih i vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama članka („Službeni glasnik
Općine Đulovac“ br. 9/XIII) i članka 50. Statuta Općine Đulovac („ Službeni glasnik Općine Đulova Br. 2/XII),
Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o sklapanju Ugovora o obavljanju poslova skloništa za životinje i higijeničarske službe
Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se sklapanje ugovora o pružanju usluga obavljanja poslova skloništa za životinje
propisanih člancima 55., 56. i 57. Zakona o zaštiti životinja ( Narodne novine br. 135/06), člankom 45. Zakona o
veterinarstvu ( Narodne novine br. 82/13) i higijeničarske službe propisane Uredbom (EZ) br. 1069/2009, Uredba
Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009, na području općine Đulovac
za period od 01. srpanj 2016. god. do 31. srpanj 2017. god., sa Veterinarskom stanicom Pakrac d.o.o. Pakrac,Ulica
Križnog puta 8, OIB: 51405411763, a sukladno njihovoj ponudi od 13. lipanj 2016. godine prihvaćenoj od strane
Naručitelja. Izvršitelj je izabran neposrednom pogodbom.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva slijedeće poslove :
1. primati prijave o napuštenim i izgubljenim životinjama,
2. organizirati sakupljanje i prevoženje izgubljenih i napuštenih životinja, svaki radni dan prema dogovoru,
tijekom mjeseca.
3. osigurati smještaj izgubljenih i napuštenih životinja,
4. osigurati smještaj životinja iz članka 64. točke 6. Zakona o zaštiti životinja,
5. osigurati veterinarsko-zdravstvenu zaštitu životinja,
6. tražiti vlasnike napuštenih i izgubljenih životinja ili ih nastojati udomiti,
7. voditi evidenciju o pronađenim životinjama te provedenim postupcima u skladu s zakonskim propisima.
8. po isteku roka iz Zakona o zaštiti životinja( N. N. 135/06 ) sa životinjama postupati sukladno sa
zakonskim propisima.
9. izlaziti na teren u propisanom Zakonskom vremenu, po pozivu ovlaštene osobe općine Đulovac
(komunalni redar, ovl. djelatnik)
10. organizirati dostupnost Upravnom odjelu općine Đulovac kontinuirano tijekom cijelog dana.
Za poslove iz stavka 2. ovog članka prihvaća se ponuda u mjesečnom iznosu 1.000,00 kn u što je uključeno:
a) obilazak dogovorenog područja jedan puta u mjesecu, na poziv Naručitelja i uz prisutnost
komunalnog redara (prenosivo u naredni period za vrijeme trajanja ugovora do ukupno 12
obilazaka godišnje),
b) osiguravanje smještajnih kapaciteta za uhvaćene pse
2. + Po uhvaćenom psu 1.000,00 kn. za troškove karantene, cijepljenje, označavanje,
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oglašavanje, smještaj po psu do 60 dana, udomljavanje ili usmrćivanje nakon isteka
Zakonom propisanih 60 dana boravka u skloništu
U cijenu nije uračunat PDV.
Članak 3.
Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna, naručitelj provodi izdavanjem
narudžbenice jednom gospodarskom subjektu.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz
članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom, te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene usluge.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac za 2016.- godinu ;program
1003-ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, Pozicija:66-NEŠKODLJIVO UKLANJANJE LEŠINA,
Aktivnost-Akt.K100305-Deratizacija i dezinsekcija, klasifikacija-3234-omunalne 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.
Obrazloženje:
Člankom 22. Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova
razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja ograđenih i vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama članka („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 9/XIII) propisano je da skupljanje, prevoženje i smještaj
neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja obavlja veterinarska stanica s
kojom Općina Đulovac ima sklopljen ugovor o obavljanju takvih usluga ili veterinarska stanica po pozivu
komunalnog redara Općine Đulovac (u daljnjem tekstu: veterinarska stanica
Člankom 23. Odluke propisano je da se postupanje s neupisanim psima, psima i mačkama lutalicama te
drugim napuštenim i izgubljenim životinjama smještenim u sklonište za životinje (smještaj životinja, veterinarsko zdravstvena zaštita životinja, pronalazak posjednika životinja ili udomljavanje životinja, vođenje odgovarajućih
evidencija o životinjama i drugo) provodi sukladno propisima o zaštiti životinja tj. sukladno člancima 55., 56. i 57.
Zakona o zaštiti životinja ( Narodne novine br. 135/06), člankom 45. Zakona o veterinarstvu ( Narodne novine br.
82/13) dok su poslovi obavljanja higijeničarske službe propisane Uredbom (EZ) br. 1069/2009, Uredba Komisije
(EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009.
Budući da Veterinarska stanicom Pakrac d.o.o. jedina u širem okruženju zadovoljava uvjete propisane
člancima 55., 56. i 57. Zakona o zaštiti životinja ( Narodne novine br. 135/06), i uvjete pripisan člankom 45. Zakona
o veterinarstvu u cilju zakonskog postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama odlučeno je ko u članku 1. ove
Odluke.
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2.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA:113-04/16-02/1
URBROJ: 2111/05-03-016-03
Đulovac, 10. lipnja 2016.
Na temelju članka 85. stavak 1. Zakona o radu (93/14), članka 19. Kolektivnog ugovora za državne službenike i
namještenike ("Narodne novine", broj 104/13 - osnovni tekst i Dodatak I. i 150/13, 153/13 - Dodatak II.) , te članka
37. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela te pravima, obvezama i odgovornostima službenika
i namještenika u Općini Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac „ br. 7/XII, Općinski načelnik općine Đulovac
donosi
PLAN KORIŠTENJA GODIŠNJIH ODMORA ZA 2016. GODINU
I.

Uzimajući u obzir potrebe organizacije rada i mogućnosti za odmor i razonodu raspoložive službenicima i
namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac utvrđuje se za 2016. godinu slijedeći
raspored korištenja godišnjeg odmora.

Ime i prezime
službenika/namještenika

Naziv radnog mjesta

Broj dana
g.o.

1. Jasna Erjavec

Samostalni upravni referent

31¹

2. Josip Šilarić

Stručni
suradnik
računovodstvo
knjigovodstvo
Komunalni redar

30

3. Branislav Bijelić

za
i

Vrijeme
korištenja
(najmanje 2
tjedna)
01.07.2016.20.07.2016.
ukupno 14 dana
21.07.2016.10.08.2016.
ukupno 15 dana

30

4. Josip Kastmiler

Pročelnik JUO

30

5. Vinko Grgić

domar

27

10.08.2016.31.08.2016.
ukupno 15 dana
08.08.2016.26.08.2016.
ukupno 14 dana
21.07.2016.10.08.2016.
ukupno 15 dana

Preostali dio

Dani korištenja u
dogovoru s
poslodavcem

Preostalih
16
dana do. 30.06.
2017.
Preostalih 15
dana do. 30.06.
2017.
Preostalih 15
dana do. 30.06.
2017.

2

Preostalih 16
dana do. 30.06.
2017.
Preostalih 12
dana do. 30.06.
2017.

2

¹sukladno stavku 2. Kolektivnog Ugovora ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može iznositi više od 30 radnih dana
u godini

II.

Službenici i namještenici koji zbog bolesti ili rodiljnog, roditeljskog ili posvojiteljskog dopusta ne iskoriste
ili prekinu godišnji odmor odnosno prvi dio godišnjeg odmora u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, imaju
pravo iskoristiti ga do 30. lipnja iduće godine.
Službenik/namještenik koji je vršio dužnost građana u obrani, može godišnji odmor u cijelosti koristiti u
slijedećoj kalendarskoj godini.
Za slučajeve iz stavka 1. i 2. ove točke Pročelnik je ovlašten odlukom utvrditi vrijeme korištenja
neiskorištenog godišnjeg odmora, bez obveze izmjene ovog Plana.

2
2

2
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III.

Iznimno od utvrđenog Plana korištenja godišnjeg odmora, u slučaju prestanka službe Pročelnik može
odlučiti da službeniku/namješteniku prije prestanka službe odredi korištenje godišnjeg odmora ili da mu
utvrdi pripadajuće pravo na isplatu naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora.

IV.

Zaposlenik ima pravo koristiti dva puta po jedan dan godišnjeg odmora po želji, ako time bitno ne remeti
proces rada i uz obvezu da o tome izvijesti načelnika jedan dan prije korištenja odmora.

V.

Zaposlenici se ne mogu odreći prava na godišnji odmor ili tražiti isplatu naknade umjesto korištenja
godišnjeg odmora.

VI.

O rasporedu i trajanju godišnjeg odmora službenici i namještenici će biti obaviješteni najmanje 15 dana
prije korištenja godišnjeg odmora.

VII.

U slučaju nemogućnosti osiguranja korištenja godišnjeg odmora prema rokovima iz ovog Plana zbog
razloga koji zahtijeva potreba nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga rada službenika/namještenika,
izvršit će se izmjene i dopune ovog Plana prema postupku propisanom za njegovo donošenje.

Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r

3.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA:121-01/16-01/1
URBROJ:2111/05-03-16-03
Đulovac, 16. lipanj 2016.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII), članka 17. Odluke
o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za 2015. godinu („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/XIII), te članka 1.
tč.1. Odluke o načinu ostvarivanja ostalih materijalnih prava službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 5/XIII) Općinski načelnik donosi
ODLUKU
o isplati regresa za korištenje godišnjeg odmora za 2016. godinu
Članak 1.
Službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac odobrava se isplata regresa
za korištenje godišnjeg odmora za 2016. godinu u iznosu od 1.250,00 kn neto po zaposleniku i to:
- Josipu Kastmiler, pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela -1.250,00 kn
- Jasni Erjavec, samostalnoj upravnoj referentici-1.250,00 kn
- Josipu Šilarić-voditejju računovodstveno knjigovodstvenih poslova-1.250,00
- Branislavu Bijelić, komunalnom redaru-1.250,00 kn
- Vinku Grgić, domaru-1.250,00 kn što ukupno iznosi 6.250,00 kn
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Članak 2.
Financijska sredstva za isplatu regresa iz članka 1. Ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Đulovac
za 2016., teretiti će se Program 1002- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA, aktivnost - A100201-Stručno,
administrativno i tehničko osoblje, pozicija:6-Božićnice, konto: 31219- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u („Službenom glasniku Općine Đulovac“).
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.

4.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 402-08/16-01/1
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 13. lipnja 2016. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11 i,144/12 i 19/13) članka 50. Statuta
Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta
Općine Đulovac ), Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeći
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanje usluga izrade Izjave o fiskalnoj odgovornosti i godišnjeg izvješća o
nepravilnostima u 2015. godini.
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 474-ZFAL/2016 od 15.03..2016. poduzeća EKO-VET
PROIZVODNJA d.o.o.., Dužice, 1, Zagreb, OIB:60452419570 za pružanjem uslugu izrade revizije sustava
financijskog upravljanja i kontrole-FMC i instaliranje softvera financijskog upravljanja i kontrole-FMC u ukupnom
iznosu od 7.500,00 kn.
U cijenu nije uračunat PDV.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

1

revizija sustava financijskog upravljanja i kontrole-FMC i
instaliranje softvera financijskog upravljanja i kontrole-FMC

Jed.
mjera
kom

Količina
1

Cijena
(bez PDV-a)
6000,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
6000,00
6.000,00 kn
1.500,00 kn
7.500,00 kn

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja
iz članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom, te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene usluge.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2016.-program
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1002-JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA Akt.K100202-pripremanje akata iz djelokruga JUO , pozicija: 43IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI-REVIZIJA FMC, konto:-32399- Ostale nespomenute usluge
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.

5.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 361-01/16-03/7
Urbroj: 2111/05-03-15-03
Đulovac, 20. lipnja 2016. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta
Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), i članka 5. i 6. Pravilnika o provedbi postupka
javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), Općinski načelnik donosi
slijedeći
ODLUKU
o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za pružanjem usluge izrade projekta i
troškovnika odvodnje površinskih voda u Frankopanskoj ulici i okolnom terenu u Đulovcu
Članak 1.
NAZIV PREDMETA NABAVE:
Naručitelj: Općina Đulovac, Đurđina 132, 42 532 Đulovac; MB:02554666, OIB: 83207178681, objavljuje početak
postupka javne nabave za pružanjem usluge izrade projekta i troškovnika odvodnje površinskih voda u
Frankopanskoj ulici i okolnom terenu u Đulovcu .
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) za godišnju procijenjenu
vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00
kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave
propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Sukladno članku 6. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 1/XIII) Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna, naručitelj
provodi izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu.
Za nabavu usluga obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju intelektualne i osobne usluge, kao i
kod stjecanja nefinancijske imovine.
Članak 2.
REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE: 1-5
Evidencijski broj nabave: E-1-4/2016-BN
Članak 3.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne iznosi 10.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost
(PDV).
IZVOR FINANCIRANJA:
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Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2016.-program 1004IZGRADNJA OBJEKATA, Pozicija:72-Projektna dokumentacija, Aktivnost-Akt.K100402-projektna dokumentacija,
klasifikacija-42641-Ostala nematerijalna proizvedena imovina
Članak 4.
PODACI O OSOBAMA KOJE PROVODE POSTUPAK:
Postupak javne nabave bagatelne vrijednosti provode ovlašteni predstavnici Općine Đulovac- javnog naručitelja
u postupcima javne nabave bagatelne vrijednosti za 2016. g.
1. Tuna Ivić, zamjenik općinskog načelnika
2. Josip Kastmiler, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
3. Jasna Erjavec, samostalni upravni referent u UO Općine Đulovac,
4. Branislav Bijelić, komunalni redar.
Članak 5.
PODACI O PONUDITELJIMA KOJIMA ĆE SE UPUTITI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE:
Sukladno članku 6. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 1/XIII) Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna, naručitelj
provodi izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu.
Za nabavu usluga obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju intelektualne i osobne usluge, kao i
kod stjecanja nefinancijske imovine.
Gospodarski subjekti kojima se namjerava sklopiti ugovor:
1. IVICA trade ing d.o.o. Trg kralja Petra Krešimira IV 8 , MB 0942260 , OIB 19987288904
OSTALI PODACI.

Članak 6.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine kao naručitelja i najpovoljnijeg ponuditelja
iz članka 2. ovog Zaključka regulirati će se Ugovorom.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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6.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 361-01/16-03-7/1
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 21. lipanj 2016. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11 i,144/12 i 19/13) članka 50. Statuta
Općine Đulovac („ Službeni glasnik Općine Đulova Br. 2/XII), Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga izrade projekta i troškovnika odvodnje površinskih voda u
Frankopanskoj ulici u Đulovcu
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 04-06/16 od 16.06.2016. poduzeća IVICA trade ing d.o.o. Trg
kralja Petra Krešimira IV 8 , MB 0942260 , OIB 19987288904 za pružanjem usluge izrade projekta i troškovnika
odvodnje površinskih voda u Frankopanskoj ulici i okolnom terenu u Đulovcu u ukupnom iznosu od 12.250,00 kn.
U cijenu je uračunat PDV.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
1

IZRADA PROJEKTA I TROŠKOVNIKA (usluga
projektiranja) :
Odvodnje površinskih voda - Frankopanska ulica i okolni
teren (zaštita od površinskih voda postojećeg kruga pogona “pilane Gaj” u Đulovcu) :
- geodetski snimak planirane trase s uzdužnim i
karakterističnim poprečnim profilima
- izrada glavnog projekta odvodnje u tri primjerka s
troškovnicima za izvođenje radova (prikupljanje ponuda)

Jed.
mjera
kom

Količina
1

Cijena
(bez PDV-a)
9800,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
9800,00

9.800,00 kn
2.450,00 kn
12.250,00 kn

Članak 3.
Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna, naručitelj provodi izdavanjem
narudžbenice jednom gospodarskom subjektu.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz
članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom, te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene usluge.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2016.-program 1004IZGRADNJA OBJEKATA, Pozicija:72-Projektna dokumentacija, Aktivnost-Akt.K100402-projektna dokumentacija,
klasifikacija-42641-Ostala nematerijalna proizvedena imovina
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
Obrazloženje:

Općinski načelnik Općine Đulovac donio je dana 20.06.2016. Odluku o početku postupka javne nabave bagatelne
vrijednosti za pružanjem usluga izrade poduzeća IVICA rade ing d.o.o. Trg kralja Petra Krešimira IV 8 , MB
0942260 , OIB 19987288904 za pružanjem usluge izrade projekta i troškovnika odvodnje površinskih voda u
Frankopanskoj ulici i okolnom terenu u Đulovcu, Klasa: 361-01/16-03-7, urbroj:2111/05-03-16-03 od 20.06.2016.
Gospodarski subjekti kojem je poslan poziv za dostavu ponude:
IVICA trade ing d.o.o. Trg kralja Petra Krešimira IV 8 , MB 0942260 , OIB 19987288904 koji je dana 16.06.2016.
dostavila ponudu broj 04-06/2016 za pružanjem usluge izrade projekta i troškovnika odvodnje površinskih voda u
Frankopanskoj ulici i okolnom terenu u Đulovcu u ukupnom iznosu od 12.250,00 kn.
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) za godišnju procijenjenu
vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00
kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave
propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Sukladno članku 6. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 1/XIII) Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna, naručitelj
provodi izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu.
Za nabavu usluga obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju intelektualne i osobne usluge, kao i
kod stjecanja nefinancijske imovine.
Gospodarski subjekti kojima se namjerava sklopiti ugovor:
IVICA trade ing d.o.o. Trg kralja Petra Krešimira IV 8 , MB 0942260 , OIB 19987288904
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8.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-02/ 15-02/1
Ur. broj: 2111/05-01-16-01
Đulovac, 24. lipanj 2016.
Na osnovu članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 6/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13 ) i članka
31. Statuta Općine Đulovac (»Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), Općinsko vijeće Općine Đulovac na
17. sjednici VI. Saziva održanoj dana 24. lipnja 2016. donosi
I.
Izmjene i dopune Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području općine Đulovac za 2016. godinu
Članak 1.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području općine Đulovac za 2016. godinu (»Službeni glasnik
Općine Đulovac« broj 9/XIV) članak 1. mijenja se i glasi:
„
Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja te opis i opseg poslova održavanja komunalne
infrastructure na području Općine Đulovac s iskazom potrebnih financijskih sredstava za ostvarivanje Programa
za 2016. godinu u iznosu 1.178.000,00 kn.
I. IZVORI PRIHODA
Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:
Račun
pozicija
64
642
6422
64222
10
6423
64222
11
64231
13
65
652
6524
65241

16

653
6531
65311

19

6532
65321

20

Plan 2016.

povećanje/smanjenje

Prihodi od imovine
Prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

250.000,00 kn
250.000,00 kn
150.000,00 kn

208.000,00 kn
208.000,00 kn
0,00 kn

I. izmjene i
dopune
458.000,00 kn
458.000,00 kn
150.000,00 kn

Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta

150.000,00 kn

0,00 kn

150.000,00 kn

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

100.000,00 kn

208.000,00 kn

308.000,00 kn

0,00 kn

158.000,00 kn

158.000,00 kn

100.000,00 kn

50.000,00 kn

150.000,00 kn

648.000,00 kn

72.000,00 kn

720.000,00 kn

528.000,00 kn
528.000,00 kn

72.000,00 kn
72.000,00 kn

600.000,00 kn
600.000,00 kn

Doprinosi za šume

528.000,00 kn

72.000,00 kn

600.000,00 kn

Komunalni doprinosi i naknade
Komunalni doprinosi

120.000,00 kn
50.000,00 kn

0,00 kn
0,00 kn

120.000,00 kn
50.000,00 kn

Komunalni doprinosi

50.000,00 kn

0,00 kn

50.000,00 kn

Komunalne naknade

70.000,00 kn

0,00 kn

70.000,00 kn

Komunalne naknade

70.000,00 kn

0,00 kn

70.000,00 kn

Opis

Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta
Nak. za korištenje i eksp. min. sirovina
Prihodi od adm. pristojbi i po pos.
propisima
Prihodi po posebnim propisima
Doprinosi za šume
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UKUPNO:

II.

898.000,00 kn

280.000,00 kn

1.178.000,00 kn

OPIS I OPSEG POSLOVA

Račun

Opis

Plan 2016.

povećanje/smanjenje

I. izmjene i
dopune

898.000,00

280.000,00

1.178.000,00

82.000,00

120.000,00

202.000,00

Opći prihodi i primici

82.000,00

120.000,00

202.000,00

3

Rashodi poslovanja

82.000,00

120.000,00

202.000,00

32

Materijalni rashodi

82.000,00

120.000,00

202.000,00

323

Rashodi za usluge

82.000,00

120.000,00

202.000,00

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

82.000,00

120.000,00

202.000,00

Ostale usluge tekućeg i investicijskog
održavanja
ODRŽAVANJE ZELENILA I KOŠNJA
TRAVNJAKA
Ostale usluge tekućeg i investicijskog
održavanja
UREĐENJE GROBLJA I OKOLIŠA

30.000,00

70.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

150.000,00

0,00

150.000,00

Opći prihodi i primici

150.000,00

0,00

150.000,00

3

Rashodi poslovanja

150.000,00

0,00

150.000,00

32

Materijalni rashodi

50.000,00

0,00

50.000,00

Rashodi za materijal i energiju

50.000,00

0,00

50.000,00

Energija

50.000,00

0,00

50.000,00

Električna energija

50.000,00

0,00

50.000,00

Rashodi za usluge

100.000,00

0,00

100.000,00

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

100.000,00

0,00

100.000,00

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
građevinskih objekata
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

100.000,00

0,00

100.000,00

Održavanje komunalne infrastrukture i
objekata
Funkcija: 0451 Cestovni promet

620.000,00

150.000,00

770.000,00

Opći prihodi i primici

620.000,00

150.000,00

770.000,00

3

Rashodi poslovanja

620.000,00

150.000,00

770.000,00

32

Materijalni rashodi

620.000,00

150.000,00

770.000,00

pozicija
Program1003
Akt. A100302

ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
Održavanje čistoće javnih površina

Izv. 1

Funkcija: 0451 Cestovni promet
Izvor: 01

3232
32329

53

32329

54

32329

55

Akt. A100303
Izv. 1
Izvor: 01

322
3223
32231

56

323
3232
32321

57

Akt. A100304
Izv. 1
Izvor: 01

Ostale usluge tekućeg i investicijskog
održavanja
UKLANJANJE RUŠEVINA IZ DOM. RATA
Javna rasvjeta
Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta
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322
3222
32229

60

323
3232

Rashodi za materijal i energiju

150.000,00

50.000,00

200.000,00

Materijal i sirovine

150.000,00

50.000,00

200.000,00

Ostali materijal i sirovine

150.000,00

50.000,00

200.000,00

MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE
NERAZVRSTANIH CESTA
Rashodi za usluge

150.000,00

50.000,00

200.000,00

470.000,00

100.000,00

570.000,00

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

375.000,00

100.000,00

475.000,00

32329

58

Ostale usluge tekućeg i investicijskog
održavanja
IZGRADNJA CJEVNIH PROKOPA

25.000,00

0,00

25.000,00

32329

59

50.000,00

0,00

50.000,00

32329

61

Ostale usluge tekućeg i investicijskog
održavanja
ĈIŠĆENJE SLIVNIKA I OBORINSKIH
KANALA
Ostale usluge tekućeg i investicijskog
održavanja
PRIJEVOZ MATERIJALA ZA
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Ostale usluge tekućeg i investicijskog
održavanja
RAZGRTANJE I KOPANJE KANALA

250.000,00

50.000,00

300.000,00

32329

165

3234
32349

62

0,00
50.000,00

50.000,00

100.000,00
0,00

Komunalne usluge

95.000,00

0,00

95.000,00

Ostale komunalne usluge

75.000,00

0,00

75.000,00

ZIMSKA SLUŽBA
32349

64

0,00

SANACIJA DIVLIH ODLAGALIŠTA

20.000,00

0,00

20.000,00

Deratizacija i dezinsekcija

46.000,00

10.000,00

56.000,00

Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva
koji nisu drugdje svrstani
Opći prihodi i primici

46.000,00

10.000,00

56.000,00

3

Rashodi poslovanja

46.000,00

10.000,00

56.000,00

32

Materijalni rashodi

46.000,00

10.000,00

56.000,00

323

Rashodi za usluge

46.000,00

10.000,00

56.000,00

3234

Komunalne usluge

46.000,00

10.000,00

56.000,00

Akt. A100305
Izv. 1
Izvor: 01

32343

65

Deratizacija i dezinsekcija

36.000,00

0,00

36.000,00

32343

66

Deratizacija i dezinsekcija

10.000,00

10.000,00

20.000,00

NEŠKODLJIVO UKLANJANJE LEŠINA

Članak 2.
Članak 2. mijenja se i glasi:
“Programom održavanja komunalne infrastrukture na području općine Đulovac za 2016. godinu predviđene su
slijedeće aktivnosti:
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II.1.
b.r.
1.

Račun

Opis

pozicija
Akt. A100302

Održavanje
čistoće javnih
površina

Plan 2016.

povećanje/smanjenje

I. izmjene i
dopune

82.000,00

120.000,00

202.000,00

Održavanje čistoće javnih površina uključuje komunalne poslove na :
II.1.1. ODRŽAVANJU ZELENILA I KOŠNJI TRAVNJAKA za što je predviđeno 100.000,0 kn i koji obuhvaćaju :
- poslove redovitog uklanjanja uličnog smeća u centru Đulovac i oko javnih objekata, redovito čišćenje
parkovnih površina (uklanjanje lišća i otpalog granja, obrezivanje stabala i ukrasnog grmlja, uklanjanje
korova, košnju travnatih površina), postavljanje novih košara za smeće u centru Đulovca, te kontejnera
za smeće na mjestima gdje se očekuje stvaranje većih količina smeća i otpada koji će se organizirati kroz
program društveno korisnog rada u suradnji s Centrom za Socijalnu skrb Daruvar
- košenju bankina i oborinskih kanala koja će se povjeriti pravnoj osobi temeljem ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova na osnovu javnog poziva za prikupljanje ponuda .
II.1.2. UREĐENJE GROBLJA I OKOLIŠA za što je predviđeno 100.000,0 kn i koji obuhvaćaju
- poslove održavanje groblja koji obuhvaćaju uklanjanje i deponiranje otpada, te odvoz deponiranog
otpada, redovito pražnjenje i održavanje kanti za smeće, nužne popravke grobnih objekata, sanacija niša,
ogradnih zidova, staza, te druge infrastrukture i opreme,
- održavanje zelenila, košnju travnjaka i drugih zelenih površina, grabljanje i prikupljanje otpada, orezivanje
grmova, živica i drugog raslinja.
II.1.3. UKLANJANJE RUŠEVINA IZ DOMOVINSKOG RATA za što je predviđeno 2.000,0 kn.
II.2.
b.r.
2.

Račun
pozicija
Akt.
A100303

Opis

Plan 2016.

Javna
rasvjeta

povećanje/smanjenje

150.000,00

I. izmjene i dpune
0,00

150.000,00

Pod troškovima javne rasvjete podrazumijevaju :
II.2.1. rashode za potrošnu električne energije za javnu rasvjetu na području općine u iznosu od 50.000,00 kn
II.2.2. sredstva za troškove redovitog održavanja javne rasvjete (zamjena žarulja, armatura, žica, kablova, stupova
i druge intervencije prema potrebi) u iznosu od 100.000,00 kn. Poslovi održavanja objekata javne rasvjete povjereni
su obrtu „ELEKTROIVIĆ“ elektroinstalaterski obrt, vl. Petar Ivića, temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih
poslova .
II.3.
b.r.
1.

Račun
pozicija
Akt. A100302

Opis
Održavanje
čistoće javnih
površina

Plan 2016.

povećanje/smanjenje

I. izmjene i
dopune

620.000,00

150.000,00

770.000,00

Održavanje komunalne infrastrukture i objekata uključuje komunalne poslove na:
II.3.1. nabavi MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA u iznosu od 200.000,00 kn .
II.3.2. na IZGRADNJI CJEVNIH PROKOPA u iznosu od 25.000,00 kn
II.3.3. na ĈIŠĆENJE SLIVNIKA I OBORINSKIH KANALA u iznosu od 50.000,00 kn
II.3.4. na PRIJEVOZU MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA u iznosu od 300.000,00 kn
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II.3.5. RAZGRTANJE MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I KOPANJE KANALA u
iznosu od 100.000,00 kn
II.3.6. na pružanju usluga ZIMSKE SLUŽBE u iznosu od 75.000,00 kn
II.3.7. na sanaciji DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA od 20.000,00 kn.
Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća sanaciju udarnih rupa, sanaciju većih asfaltnih površina, sanaciju
tucanikom makadamskih nerazvrstanih cesta , održavanje i saniranje oborinskih kanala i bankina uz nerazvrstane
ceste , organiziranje i provođenje “zimske službe” na nerazvrstanim cestama. Pripravnost »zimske službe« provodi
se od 15. studenog do 15. travnja, a za potrebe službe nabavlja se materijal za posipanje - pijesak i sol prema
potrebi.
Komunalni poslovi organizacije i provođenje zimske službe povjereni su “Jaković-promet“ obrt za trgovinu
prijevoz i usluge, Veliki Bastaji 46. a poslovi održavanja nerazvrstanih cesta povjeriti će se pravnoj ili fizičkoj osobi
temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta u 2016. godini na osnovu
javnog poziva za prikupljanje ponuda.
Nabava materijala za nasipavanja cesta, povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi temeljem ugovora o isporuci kamenog
materijala na osnovu javnog poziva za prikupljanje ponuda.

b.r.
1.

Račun
pozicija
Akt. A10030

Opis
Deratizacija i
dezinsekcija

Plan 2016.

povećanje/smanjenje

I. izmjene i
dopune

46.000,00

0,00

46.000,00

II.4.
Poslovi deratizacije i dezinsekcije javnih površina na osnovu javnog poziva za prikupljanje ponuda povjereni su
poduzeću SANITACIJA OSIJEK d.d.. iz Petrijevaca temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova,. Za
poslove deratizacije i dezinsekcije javnih površina u 2016. Godini predviđena su sredstva u iznosu od 36.000,00
kn.
Poslovi neškodljivog uklanjanja lešina povjeriti će se veterinarskoj ambulanti koja zadovoljava uvjete Zakona o
veterinarstvu i Zakona o dobrobiti životinja, a za to je u 2016. Godini predviđeno 10.000,00 kn.
V. SVEUKUPNO
Račun
pozicija
Akt. A100302
Akt. A100303
Akt. A100304
Akt. A100305

“

Opis
Održavanje čistoće javnih površina
Javna rasvjeta
Održavanje komunalne
infrastrukture i objekata
Deratizacija i dezinsekcija
UKUPNO

Plan 2016.

Plan 2016.

Plan 2016.

82.000,00
150.000,00
620.000,00

120.000,00
0,00
150.000,00

202.000,00
150.000,00
770.000,00

46.000,00
898.000,00

10.000,00
280.000,00

56.000,00
1.178.000,00
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Članak 3.
Ostale odredbe Programu održavanja komunalne infrastrukture na području općine Đulovac za 2016. godinu
(»Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 9/XIV).
Članak 4.
Ove I. izmjene i dopune Program stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Đulovac“ .
Klasa: 363-02/ 15-02/1-1
Ur. broj: 2111/05-01-16-01
Đulovac, 24. lipanj 2016.

Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković, v.r.

9.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 363-02/ 15-02/2-1
Ur. broj: 2111/05-01-16-01
Đulovac, 24. lipanj 2016.
Temeljem čl. 30. st. 4 Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 6/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13 ), i članka 31.
Statuta Općine Đulovac (»Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), Općinsko vijeće Općine Đulovac na 17.
sjednici VI. Saziva održanoj dana 24. lipnja 2016. donosi
I.
Izmjene i dopune Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini u općini Đulovac
Članak 1.
Članak 4. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini u općini Đulovac
»Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 9/XIV) mijenja se i glasi:

(

U 2016. godini gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture financirati će se iz proračuna Općine Đulovac
u ukupnom iznosu od 6.980.000,00 kn te obuhvaća:
Račun

Opis

Plan 2016.

povećanje/smanjenje

I. Rebalans
2016.

7.013.000,00

-443.000,00

6.570.000,00

10.000,00

75.000,00

85.000,00

Opći prihodi i primici

10.000,00

75.000,00

85.000,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

10.000,00

75.000,00

85.000,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

10.000,00

75.000,00

85.000,00

Građevinski objekti

10.000,00

75.000,00

85.000,00

Ostali građevinski objekti

10.000,00

75.000,00

85.000,00

pozicija
Program 1004

IZGRADNJA OBJEKATA

Akt. K100401

Mrtvačnice

Izv. 1

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
Izvor: 01
4

42
421
4214
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42149

70

Ostali nespomenuti građevinski objekti

5.000,00

5.000,00

10.000,00

5.000,00

20.000,00

25.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

IZGRADNJA MRTVAĈNICE U VELIKIM BASTAJIMA
42149

71

Ostali nespomenuti građevinski objekti
REKONSTRUKCIJA MRTVAČNICE U ĐULOVCU

42149

183

Ostali nespomenuti građevinski objekti

Akt. K100402

Projektna dokumentacija

625.000,00

165.000,00

790.000,00

Izv. 1,5

Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje
svrstani
Opći prihodi i primici

625.000,00

165.000,00

790.000,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

625.000,00

165.000,00

790.000,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

625.000,00

165.000,00

790.000,00

Nematerijalna proizvedena imovina

575.000,00

165.000,00

740.000,00

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

575.000,00

165.000,00

740.000,00

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

335.000,00

165.000,00

500.000,00

Izvor: 01
4
42
426
4264
42641

72

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
42641

166

Izvor: 01
4
42
426
4264
42641

172

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

0,00
240.000,00

0,00

240.000,00

PROJEKTNA DOK. - SANACIJA ODLAGALIŠTA
CJEPIDLAKA
Opći prihodi i primici

0,00
50.000,00

0,00

50.000,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

50.000,00

0,00

50.000,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

50.000,00

0,00

50.000,00

Nematerijalna proizvedena imovina

50.000,00

0,00

50.000,00

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

50.000,00

0,00

50.000,00

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

50.000,00

0,00

50.000,00

465.000,00

155.000,00

620.000,00

Opći prihodi i primici

465.000,00

155.000,00

620.000,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

465.000,00

155.000,00

620.000,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

465.000,00

155.000,00

620.000,00

Građevinski objekti

465.000,00

155.000,00

620.000,00

Poslovni objekti

465.000,00

155.000,00

620.000,00

PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA -PUR
Akt. K100403

Kapitalne donacije mjesnoj samoupravi

Izv. 1,4

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
Izvor: 01

4
42
421
4212
42124

73

Zgrade kulturnih institucija (kazališta,muzeji,galerije,
domovi kulture, knjižnice i sl.
IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA U KORENIČANIMA

400.000,00

100.000,00

500.000,00

42124

74

Zgrade kulturnih institucija (kazališta,muzeji,galerije,
domovi kulture, knjižnice i sl.
REKONSTRUKCIJA HRVATSKOG DOMA U ĐULOVCU

10.000,00

40.000,00

50.000,00

42124

75

Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije,
domovi kulture, knjiţnice i sliĉno)
REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA U VUKOVJU

5.000,00

0,00

5.000,00
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42124

76

Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije,
domovi kulture, knjiţnice i sliĉno)
REKONSTRUKCIJA OSTALIH DRUŠTVENIH DOMOVA

50.000,00

0,00

50.000,00

42124

184

Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije,
domovi kulture, knjiţnice i sliĉno)
REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA BATINJANI

0,00

15.000,00

15.000,00

Akt. K100404

Cestovna infrastruktura

3.300.000,00

0,00

3.300.000,00

Izv. 1

Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje
svrstani
Opći prihodi i primici

3.300.000,00

0,00

3.300.000,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

3.300.000,00

0,00

3.300.000,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

3.300.000,00

0,00

3.300.000,00

Građevinski objekti

3.300.000,00

0,00

3.300.000,00

Ceste, željeznice i sliĉni građevinski objekti

3.300.000,00

0,00

3.300.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

Opći prihodi i primici

100.000,00

0,00

100.000,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

100.000,00

0,00

100.000,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

100.000,00

0,00

100.000,00

Građevinski objekti

100.000,00

0,00

100.000,00

Ostali građevinski objekti

100.000,00

0,00

100.000,00

Plinovod, vodovod, kanalizacija

100.000,00

0,00

100.000,00

7.000,00

0,00

7.000,00

Opći prihodi i primici

7.000,00

0,00

7.000,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

7.000,00

0,00

7.000,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

7.000,00

0,00

7.000,00

Građevinski objekti

7.000,00

0,00

7.000,00

Ostali građevinski objekti

7.000,00

0,00

7.000,00

Ostali nespomenuti građevinski objekti

5.000,00

0,00

5.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.500.000,00

-832.000,00

1.668.000,00

Izvor: 01
4
42
421
4213
42131

77

Ceste
REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA

42131

157

Ceste
Moder ceste Maslenjaĉa

Akt. K100406

Izgradnja sustava vodoopskrbe

Izv. 1

Funkcija: 0630 Opskrba vodom
Izvor: 01
4

42
421
4214
42141

78

Akt. K100407

IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE-Koreničani-V.BastajiB.Brđani-V. i M.Miletinac
Rekonstrukcija javnih površina i spomenika

Izv. 1

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
Izvor: 01
4

42
421
4214
42149

79

UREĐENJE CENTRA ĐULOVCA
42146

80

Spomenici (povijesni, kulturni i slično)
REKONSTRUKCIJA SPOMEN OBILJEŽJA

Akt. K10106

Rekonstrukcija društvenog doma u Velikim Bastajima

Izv. 4

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
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Izvor: 01

Opći prihodi i primici

2.500.000,00

-832.000,00

1.668.000,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

2.500.000,00

-832.000,00

1.668.000,00

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

2.500.000,00

-832.000,00

1.668.000,00

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2.500.000,00

-832.000,00

1.668.000,00

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2.500.000,00

-832.000,00

1.668.000,00

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2.500.000,00

-832.000,00

1.668.000,00

6.000,00

-6.000,00

0,00

Opći prihodi i primici

6.000,00

-6.000,00

0,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

6.000,00

-6.000,00

0,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

6.000,00

-6.000,00

0,00

Građevinski objekti

6.000,00

-6.000,00

0,00

Ostali građevinski objekti

6.000,00

-6.000,00

0,00

Ostali nespomenuti građevinski objekti

6.000,00

-6.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

4
45

451111

180

Akt. K101107

REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA U VELIKIM
BASTAJIMA
Rekonstrukcija zvonika u Donjoj Vrijesci

Izv. 4

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
Izvor: 01
4

42
421
4214
42149

181

REKONSTRUKCIJA ZVONIKA U DONJOJ VRIJESKI
Program1005
Akt. K100503

ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
Kapitalne donacije DVD

Izv. 1

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Izvor: 01

Opći prihodi i primici

10.000,00

0,00

10.000,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

10.000,00

0,00

10.000,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

10.000,00

0,00

10.000,00

Građevinski objekti

10.000,00

0,00

10.000,00

Poslovni objekti

10.000,00

0,00

10.000,00

Ostali nespomenuti građevinski objekti

10.000,00

0,00

10.000,00

400.000,00

0,00

400.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

4
42
421
4214
42149

88

IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA U ĐULOVCU
Program1006

POTICANJE I RAZVOJ PROIZVODNJE

Akt. A100604

Razvoj poslovnih zona

Izv. 1

Funkcija: 0411 Poticanja razvoja gospodarstva

Izvor: 01

Opći prihodi i primici

50.000,00

0,00

50.000,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

50.000,00

0,00

50.000,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

50.000,00

0,00

50.000,00

GraĊevinski objekti

50.000,00

0,00

50.000,00

Poslovni objekti

50.000,00

0,00

50.000,00

Ostali poslovni graĊevinski objekti

50.000,00

0,00

50.000,00

350.000,00

0,00

350.000,00

4
42
421
4212
42129

99

UREĐENJE POSLOVNIH ZONA
Akt. A100605

Izgradnja trafostanica

Izv. 1

Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje
svrstani
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Izvor: 01
4
42
421
4214
42144

153

Opći prihodi i primici

350.000,00

0,00

350.000,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

350.000,00

0,00

350.000,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

350.000,00

0,00

350.000,00

Građevinski objekti

350.000,00

0,00

350.000,00

Ostali grđevinski objekti

350.000,00

0,00

350.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

7.423.000,00

-443.000,00

6.980.000,00

Energetski i komunikacijski vodovi
Trafostanica Šandrovac

42144

154

Energetski i komunikacijski vodovi
Trafostanica Ciglana

42144

155

Energetski i komunikacijski vodovi
Trafostanica pogon GOD

42144

156

Energetski i komunikacijski vodovi
trafostanica Maslenjaĉa

42144

178

Energetski i komunikacijski vodovi
Elektrana na bo masu pogon God

UKUPNO PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 2.
Ostale odredbe Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini u općini Đulovac (
»Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 9/XIV) koje nisu obuhvaćene ovim izmjenama i dopunama ostaju na snazi.
Članak 3.
Ove Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini u općini
Đulovac stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Đulovac“ .
Klasa: 400-06/ 15-02/2-1
Urbroj:2111/05-01-16-01
Đulovac, 24. lipanj 2016.
Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković,v.r.
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10.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 311-01/16-01/2
Ur. broj: 2111/05-01/16-01
Đulovac, 24. lipanj 2016.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 31. Statuta Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII i 4/XIII-Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine
Đulovac), Općinsko vijeće Općine Đulovac, na 17. sjednici VI. saziva održanoj 24. lipnja 2016. godine, donijelo je
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA
I POLJOPRIVREDE ZA 2016. GODINU
Članak 1.
U Programu poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 3/2016) u
poglavlju II) MJERE ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE u članku 3. u stavku 2.
točka 2. mijenja se i glasi:
„
2. MJERE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA
2.1. MJERE ZA POTICANJE ZAPOŠLJEVANJE
2.1.1. Subvencioniranje programa doškolovanja i stručnog usavršavanja
2.1.2. Subvencioniranje poslodavaca za zapošljavanje nezaposlenih osoba
2.1.3. Poticanje osnivanja novih poduzeća i obrta
2.1.4. tekuće pomoći udrugama, obrtnicima i malim poduzetnicima“
Članak 2.
U Programu poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 3/2016) u točci:
1. MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE u članku 4. točci 1.2. Tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama
za aktivnosti iz poljoprivrede podtočci 1.2.3. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu iz podmjere 1.2.1., 1.2.2. i 1.2.3. mjere 1.2. je do 50% vrijednosti
ukupnog iznosa računa (sa uključenim PDV-om), ali ne može biti veća od 5.000,00 kuna po jednom odobrenom
zahtjevu.
Odobrena sredstva Općina Đulovac će isplatiti na žiroračun podnositelja zahtjeva, ili na žiroračun isporučitelja
usluge koji sa podnositeljem zahtjeva imaju potpisan ugovora o pružanju konzultantskih usluga za izradu projekata
za fondove EU , a na osnovu odgovarajuće dokumentacije (račun, predračun, situacija, ugovor) „
Članak 3.
U Programu poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 3/2016) točci
2. MJERE ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA u članku 5. iza točke 2.1.3. Poticanje osnivanja novih
poduzeća/obrta dodaje se nova točka koja glasi:
2.1.4. tekuće pomoći udrugama, obrtnicima i malim poduzetnicima
Sredstva će se koristiti za sufinanciranje aktivnosti, udruga obrtnika i malih poduzetnika uz predočenje programa
rada za konzultantske usluge i usluge izrade projekata za fondove EU (strukturni i investicijski fondovi -Europski
fond za regionalni razvoj-ERDF.). Bespovratne potpore dodjeljuju se za pokriće dijela troškova konzultantskih
usluga nastalih u 2016. godini i dio troškova izrade projektne dokumentacije.
Prihvatljivi su troškovi konzultantskih usluga (izrade prijave) za projekte koji su prijavljeni ili će se prijaviti na neki
od natječaja programa Europske unije, a provode se ili će se provoditi na području Općine Đulovac., te prihvatljivi
troškovi izrade projektne dokumentacije.
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Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu iz podmjere 2.1.4. je do 50 % vrijednosti ukupnog iznosa računa sa
PDV-om, ali ne može biti veća od 5.000,00 kuna po jednom odobrenom zahtjevu za konzultantske usluge odnosno
15.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije. .
Odobrena sredstva Općina Đulovac će isplatiti na žiroračun podnositelja zahtjeva, ili na žiroračun isporučitelja
usluge koji sa podnositeljem zahtjeva imaju potpisan ugovora o pružanju konzultantskih usluga za izradu projekata
za fondove EU , a na osnovu odgovarajuće dokumentacije (račun, predračun, situacija, ugovor) .
Članak 4.
U Programu poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 3/2016)
Poglavlje VI) PLANIRANA SREDSTVA članak 10.stavak 2. mijenja se i glasi:
„
Sredstva za poticanje razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2015. godinu osiguravaju se u Proračunu Općine
Đulovac za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 230.000,00 kuna, a raspoređena su po slijedećim razdjelima:
Račun
pozicija
Program 1006
Akt. K100601
Izv. 1
3
35
352

Opis

POTICANJE I RAZVOJ PROIZVODNJE
Poticanje poljoprivredne proizvodnje
Funkcija: 0421 Poljoprivreda
Rashodi poslovanja
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
3523
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim
poduzetnicima
35231
91 Subvencije poljoprivrednicima
SUBVENC. OSIGURANJA POLJOPRIVREDNE
PROIZVODNJE
35231
94 Subvencije poljoprivrednicima
SUBVENC. UKLANJANJA AMBROZIJE
Akt. K100602
Potpora radu poljoprivrednih udruga
Izv. 1
Funkcija: 0421 Poljoprivreda
3
Rashodi poslovanja
35
Subvencije
352
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
3523
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim
poduzetnicima
35230
96 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim
poduzetnicima
LAG - BILOGORA, PAPUK
Akt. K100603
Poticanje gospodarstva
Izv. 1
Funkcija: 0442 Proizvodnja
3
Rashodi poslovanja
35
Subvencije
352
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
3523
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim
poduzetnicima
35232
97 Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima
POTICANJE OBRTNIKA I MALIH PODUZETNIKA
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
3811
Tekuće donacije u novcu
38119
98 Ostale tekuće donacije
UDRUGA PRIVATNIH ŠUMOPOSJEDNIKA
UKUPNO PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE

„

Plan 2016.

povećanje/smanjenje

90.000,00
13.000,00

140.000,00
0,00

I. izmjene i
dopune
230.000,00
13.000,00

13.000,00
13.000,00
13.000,00

0,00
0,00
0,00

13.000,00
13.000,00
13.000,00

13.000,00

0,00

13.000,00

12.000,00

0,00

12.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00
15.000,00
15.000,00

0,00
0,00
0,00

15.000,00
15.000,00
15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

62.000,00

140.000,00

202.000,00

62.000,00
60.000,00
60.000,00

140.000,00
140.000,00
140.000,00

202.000,00
200.000,00
200.000,00

60.000,00

140.000,00

200.000,00

60.000,00

140.000,00

200.000,00

2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
90.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00

2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
230.000,00
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Članak 5.
Ostale odredbe Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br.
3/2016) koje nisu obuhvaćene ovim izmjenama i dopunama ostaju na snazi.
Članak 6.
Ove I. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine
Đulovac.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković,v.r.

11.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/-16-01/3
URBROJ: 2111/05-01-16-01
U Đulovcu, 24. lipnja 2016.
Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj 82/15)
i članka 31. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ 2/XII i 4/XIII - Statutarna Odluke o izmjeni
i dopuni Statuta Općine Đulovac ), Općinsko vijeće Općine Đulovac, na 17. sjednici održanoj 24. lipnja 2016.
godine, donijelo je
Analizu stanja sustava civilne zaštite
Općine Đulovac za 2015. godinu
Članak 1.
Kako bi se utvrdilo stanje sustava civilne zaštite, a posebno spremnosti svih operativnih snaga zaštite i
spašavanja, Općinsko vijeće Općine Đulovac usvaja analizu stanja sustava civilne zaštite za 2015. godinu.
Članak 2.
Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse
i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa,
pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i
katastrofe.
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti
sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Reagiranje operativnih snaga sustava civilne zaštite nastavlja se na djelovanje žurnih službi i redovnih
snaga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kada one svojim sposobnostima nisu u mogućnosti
spriječiti nastanak i/ili razvoj velike nesreće i katastrofe.
Ova analiza sustava civilne zaštite uključuje sve poduzete aktivnosti tijekom 2015. godine i to kako u
području zaštite i spašavanja tako i u području zaštite od požara te ostalih organiziranih sustava zaštite.
Temeljem postojećih planskih dokumenata, utvrđene su moguće opasnosti od elementarnih nepogoda te
ostalih katastrofa koje mogu prijetiti Općini Đulovac.
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Sukladno tome definirane su postojeće raspoložive snage za civilnu zaštitu te su procijenjene mogućnosti
njihovog djelovanja u navedenim situacijama.
U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe i službe koje se u
okviru svojih redovnih djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, a nakon toga se prema potrebi uključuju udruge,
poduzeća te sve ostale pravne i fizičke osobe.
Članak 3.
Općinsko vijeće Općine Đulovac usvojilo je Odluku o utvrđivanju operativnih snaga sustava civilne
zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Đulovac ; Klasa: 810-01/-1601/1, urbroj:2111/05-01-16-01 od 31.03.2016. godine.
Odlukom su određene slijedeće pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite:
1. Stožer civilne zaštite Općine Đulovac,
2. Povjerenici civilne zaštite Općine Đulovac,
3. Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Đulovac,
4. Vatrogasna zajednica Općine Đulovac sa pripadajućim vatrogasnim društvima: (DVD Đulovac, DVD
Maslenjača, DVD Borova Kosa)
5. Hrvatski crveni križ–Gradsko društvo Crvenog križa , trg kralja Tomislava 9, Daruvar.
6. Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar, Gudovac 14 a
7. Komunalno poduzeće „Darkom“ d.o.o., J. Kozarca 19, Daruvar
8. Veterinarska stanica Daruvar, P. Preradovića 102
9. Veterinarska ambulanta Karaula d.o.o., P. Štefanovića 6, Daruvar
Članak 4.
Za proteklo jednogodišnje razdoblje analizira se stanje i provedene aktivnosti pravnih osoba od interesa
za sustav civilne zaštite iz točke 3.
Stožer Civilne zaštite
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Za područje Općine Đulovac umjesto dosadašnjeg Stožera zaštite i spašavanja i Zapovjedništva civilne
zaštite, sukladno novom Zakonu o sustavu civilne zaštite, općinski načelnik Općine Đulovac imenovao je Stožer
civilne zaštite KLASA: 810-01/-16-02/1 URBROJ:2111/05-03-16-03 od 17.03.2016. .
U Stožer civilne zaštite Općine Đulovac imenovano je sedam članova.
Dana 14.03. 2014. održan je program osposobljavanja Stožera. Osposobljavanje je proveo Područni ured
za zaštitu i spašavanje Bjelovar nakon čega su svi polaznici dobili potvrde o osposobljavanju.
Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se ažuriraju.
Povjerenici civilne zaštite
Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:
– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne
zaštite
– daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi
sudjelovanja u sustavu civilne zaštite
– sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite
– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina
– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje
nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.
Početkom 2015. godine ažuriran je popis Povjerenika Civilne zaštite Općine Đulovac koji broji ukupno 5
članova. Smotra povjerenika civilne zaštite i njihova edukacija održana je 14.03.2014. Tom prigodom povjerenici
su upoznati sa obavezama koje trebaju poduzeti u slučaju provođenja mjera civilne zaštite te su sudjelovali na
edukaciji iz osnova pružanja prve pomoći. Povjerenici su ustrojeni po teritorijalnom principu za sva naselja te
dijelove grada.
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Postrojba civilne zaštite Općine Đulovac
Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite osnovana je postrojba civilne zaštite opće
namjene koja je namijenjena obavljanju jednostavnih zadaća u velikim nesrećama na području Općine Đulovac
Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Đulovac broji 33 osobe koju čini zapovjedništvo i tri
skupine. Sastav postrojbe ažuriran je na smotri 2014. godine.
Pripadnici nemaju odore, a niti reflektirajuće prsluke.
Područni ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar je 14.03.2014. u godine Grubišnom Polju proveo
osposobljavanje za pripadnike postrojbe civilne zaštite.
Izrađeni su mobilizacijski pozivi te su imenovani zapovjednici i teklići kako bi se mobilizacija mogla što
brže i efikasnije izvršiti u slučaju potrebe. Postrojba se mobilizira, poziva i aktivira za provođenje mjera i postupaka
u cilju sprječavanja nastanka te ublažavanja i uklanjanja posljedica katastrofe ili velike nesreće.
Skloništa
Prostornim planom uređenja Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.05/04, 3/VIII-I. izmjene
i dopune ,1/XI-II. Izmjene i dopune i 6/XII-izmjene i dopune ) utvrđeno je da se zaštita i spašavanje u slučaju
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti osigurava privremenim izmještanjem stanovništva, izgradnjom skloništa
i zaklona, te prilagođavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja
ljudi.
Općine Đulovac u svojem vlasništvu nema/ima niti jedno sklonište. Redovno održavanje skloništa obveza
je njihovih vlasnika.
Za područje Općine Đulovac izrađen je Plan sklanjanja stanovništva i materijalnih dobara, te Plan
evakuacije koji predviđa mjesta i postupak evakuacije.
OSTALE PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Operativne sposobnosti ostalih pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite analiziraju se sukladno
njihovim pisanim izvješćima:
Vatrogasna zajednica Općine Đulovac
Vatrogasna zajednica Općine Đulovac ima jednu vatrogasnu postrojbi koja se sastoji od 21 operativnih
vatrogasaca iz tri Dobrovoljna vatrogasna društva.
Vatrogasna zajednica Općine Đulovac raspolaže sa navalnim vatrogasnim vozilom MAGIRUS te opremom za
gašenje požara , a DVD Maslenjača raspolaže i sa cisternom „Creina“ .
U 2015. godinu VZO Đulovac dana 18.03.2015. organizirala je jednu vatrogasnu vježbu prema vatrogasnom
vježbovniku br. 13. (Jedan mlaz pjene i jedan mlaz vode, opskrba vodom iz hidrantske mreže)
U 2015. godinu VZO Đulovac imala je 10 intervencija od kojih 4 intervencija na gašenju požara (3 otvorena požara
i 1 na stambenom objektu) i 6 tehničkih intervencija po pozivu i to dvije na saniranju posljedica od poplave i 4
ispumpavnja bunara i podruma.
Vatrogasna zajednica Općine Đulovac 08.10.2015. organizirala je u suradnji sa DUZZS Područni ured Bjelovar
nacionalnu edukaciju školske djece iz područja zaštite i spašavanja za djecu iz Područne škole u Velikim Bastajima
i Osnovne škole u Đulovcu .
U narednom razdoblju potrebno je opremanje svih DVD-a sa nedostajućom opremom, kako bi mogli što
efikasnije sudjelovati u vatrozaštiti te u drugim potrebnim oblicima
Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara
Općina Đulovac suosnivač je Javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara. Javna vatrogasna postrojba obavlja
vatrozaštitu na području Općine Đulovac uz pomoć pripadnika Dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja
Općine Đulovac. Iz svog proračuna Općina Đulovac sufinancira troškove zapošljavanja 4 vatrogasca u ukupnom
iznosu od 130.000,00 kn.
Komunalno poduzeće Darkom d.o.o. Daruvar i poduzeće za upravljanje vodom Darkom vodoopskrba i
odvodnja d.o.o. Daruvar
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Kao jedna od operativnih snaga od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Đulovac je komunalno
poduzeće Darkom d.o.o. i Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz Daruvara, koji ujedno vrši i distribuciju plina te
je od iznimne važnosti za civilnu zaštitu u okviru svojih redovitih djelatnosti. Raspoložive snage su zaposleni
djelatnici (uz dodatne radnike na ugovor tijekom sezonskih radova) i strojevi i vozila čiji popis se nalazi u Planu
zaštite i spašavanja.
Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar
Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka
udruga javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći
u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju
pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama u svrhu
očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine.
Stanica Bjelovar pokriva područje Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije, a po potrebi
djeluje na području cijele Republike Hrvatske pa i van njenih granica.
Trenutačno broji 31 članova od čega 7 gorskih spašavatelja (jedan s područja Grada Čazme), 12 pripravnika i 12
suradnika.
Općina Đulovac u 2015. godini nije sufinancira rad ove službe.
Tijekom 2015. godine na području općine nije bilo angažiranja HGSS.
Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Daruvar
Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar sa svojim zaposlenicima skrbi između ostalog i za starije i
nemoćne te provodi Program pomoći u kući. Raspolažu sa dostavnim vozilom te pokrivačima u određenom broju.
Od većih akcija koje provode tijekom godine ističu se akcije dobrovoljnog davanja krvi, akcija solidarnost na djelu,
edukacija prve pomoći mladih te socijalni programi ( npr. projekt opremanja učenika OŠ, projekt školske kuhinje,
podjela hrane i odjeće za socijalno ugroženo stanovništvo i sl.).
UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Udruge građana
Na području Općine Đulovac nema udruga kojima bi zaštita i spašavanje bila osnovna djelatnost, no u slučaju
potrebe zaštite i spašavanja može se očekivati pomoć sljedećih udruga:
1. Lovačko društvo Srnjak Maslenjača, Mala Maslenjača 2/1
2. Lovačka društvo Jelen Nova Krivaja 13,
3. TM LOVSTVO d.o.o., Kovinska 4, Zagreb, Lovačka kuća Mali Miletinac bb,
4. Konjički klub „Hrvatski sokol“ Vukovje, Vukovje bb,
5. Nogometni klub „Tomislav „ Đurina bb, Đulovac,
6. Zajednica kosovskih Hrvata „Letnica“ Đurina 84, Đulovac,
7. Udruga privatnih šumovlasnika „Papuk-Bilogora“, Đurina 95, Đulovac
Općina Đulovac prema potrebama i prema posebnim zahtjevima, sufinancira djelatnosti navedenih udruga koja je
od posebnog interesa jačanju kapaciteta udruga za potrebe zaštite i spašavanja.
ZAKLJUČAK:
Gledajući ukupno stanje civilne zaštite na području Općine Đulovac postojeći ljudski kadrovi, oprema i
mehanizacija te ostali materijalno tehnički uvjeti ne/zadovoljavaju potrebe civilne zaštite na području Općine
Đulovac .
Analizirajući utvrđene organizirane snage civilne zaštite procjenjuje se da je neophodan daljnji razvoj i unapređenje
mogućnosti djelovanja svih subjekata civilne zaštite, uz osiguravanje sredstava za njihovo opremanje sukladno
Procjeni ugroženosti i Planovima zaštite i spašavanja te razvojnim programima.
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Unapređenje sposobnosti pojedinih službi i tijela za sudjelovanje u aktivnostima civilne zaštite detaljnije je
naznačeno u Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite.
Članak 4.
Analiza utroška financijskih sredstava za 2015. godinu:
red.
broj.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

4.
4.1.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

plan za 2015. god
civilna zaštita
osposobljavanje stožera
smotra i osposobljavanje postrojbe
smotra i osposobljavanje povjerenika
nabavka opreme
izrada planskih dokumenata
provedba vježbi sustava civilne zaštite
aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje operativnih snaga civilne
zaštite
održavanje skloništa osnovne i dopunske zaštite
ukupno
vatrogastvo
vatrogasna zajednica
javna vatrogasna postrojba
nabavka opreme
ukupno
udruge građana
HGSS
HCK – gradsko društvo
jačanje sposobnosti udruga za provođenje mjera i aktivnosti u
sustavu civilne zaštite (ugovori, oprema, preventivne i
operativne aktivnosti)
ukupno
ostale službe i pravne osobe
veterinarske usluge
deratizacija
dezinsekcija
programi zaštite okoliša
jačanje sposobnosti pravnih osoba za provođenje mjera i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite (ugovori, oprema,
preventivne i operativne aktivnosti)
ukupno
Sveukupno

realizirano

0,00
0,00
0,00
12000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
11041,58
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
12000,00

0,00
11041,58

105000,00
120000,00

103060,00
130000,00

225000,00

233060,00

5000,00
5000,00

0,00
2000,00

0,00

0,00

10000,00

2000,00

2000,00
38000,00
0,00
0,00

1600,00
37025
0,00
0,00

0,00

0,00

40000,00
287000,00

38625,00
284726,58

Članak 5.
Ova analiza će se objaviti u 2Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković,v.r.
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12.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/-16-01/4
URBROJ: 2111/05-01-16-01
U Đulovcu, 24. lipnja 2016.
Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj 82/15)
i članka 31. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ 2/XII i 4/XIII - Statutarna Odluke o izmjeni
i dopuni Statuta Općine Đulovac ), Općinsko vijeće Općine Đulovac, na 17. sjednici održanoj 24. lipnja 2016.
godine, donijelo je
Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Đulovac za 2016. godinu
Članak 1.
U cilju poboljšanja stanja sustava civilne zaštite, a posebno spremnosti svih operativnih snaga zaštite i
spašavanja, Općinsko vijeće Općine Đulovac usvaja godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Đulovac za 2016. godinu.
Članak 2.
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/2015) određeno je da
predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku
donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koje se
razmatraju i usvajaju svake četiri godine.
Na temelju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Đulovac i Analize o stanju sustava
civilne zaštite na području Općine Đulovac , donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine
Đulovac za 2016. godinu.
Članak 3.
Planom razvoja sustava civilne zaštite predviđa se provedba slijedećih aktivnosti pravnih osoba od
interesa za sustav civilne zaštite u 2016. godini:
Stožer Civilne zaštite
Općinski načelnik je imenovao Stožer civilne zaštite odlukom KLASA:810-01/-16-02/1, URBROJ:2111/0503-16-03 od 17.03.2016.
Planirane aktivnosti stožera u 2016. godini:
- kontinuirano ažuriranje podataka o članovima stožera (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) u
planskim i operativnim dokumentima.
- aktiviranje Stožera u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike nesreće koja može
ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra (preventivna operativna funkcija)
- aktiviranje Stožera u slučaju proglašenja nastanka katastrofe (operativna funkcija u fazi spašavanja i
otklanjanja nastalih posljedica)
- održavanje redovnih sjednica Stožera
- osposobljavanje članova Stožera
- sudjelovanje u vježbi
- ostale aktivnosti
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Povjerenici civilne zaštite
Za područje Općine Đulovac općinski načelnik je imenovao povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike
Odlukom KLASA: 810-01/-16-02/3, URBROJ:2111/05-03-16-03 od 31.03.2016. Imenovano je 8 povjerenika i 8
zamjenika.
Planirane aktivnosti tijekom 2016. godine:
- kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), te njihovo ažuriranje
u planskim i operativnim dokumentima,
- provedba smotre povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika,
- provedba osposobljavanja povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika,
- sudjelovanje na vježbi povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika,
- aktiviranje povjerenika u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike nesreće koja može
ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra, odnosno u slučaju proglašenja nastanka katastrofe
Postrojba civilne zaštite Općine Đulovac
Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite osnovana je postrojba civilne
zaštite opće namjene koja je namijenjena obavljanju jednostavnih zadaća u velikim nesrećama na području Općine
Đulovac
skupine.

Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Đulovac broji 33 osobe koju čini zapovjedništvo i tri

Planirane aktivnosti tijekom 2016. godine:
- kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), te njihovo ažuriranje
u planskim i operativnim dokumentima,
- provedba smotre pripadnika postrojbe civilne zaštite,
- provedba osposobljavanja pripadnika postrojbe civilne zaštite,
- sudjelovanje na vježbi pripadnika postrojbe civilne zaštite,
- aktiviranje postrojbe u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike nesreće koja može
ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra, odnosno u slučaju proglašenja nastanka katastrofe
OSTALE PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Planirane aktivnosti ostalih pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite analiziraju se sukladno
njihovim pisanim dokumentima i planovima razvoja:
Vatrogasna zajednica Općine Đulovac
Vatrogasna zajednica Općine Đulovac ima jednu vatrogasnu postrojbi koja se sastoji od 21 operativnih
vatrogasaca iz tri Dobrovoljna vatrogasna društva.
Vatrogasna zajednica Općine Đulovac raspolaže sa navalnim vatrogasnim vozilom MAGIRUS te opremom za
gašenje požara , a DVD Maslenjača raspolaže i sa cisternom „Creina“ .
Kao planirane aktivnosti za 2016. godinu predviđa se opremanje svih DVD-a sa nedostajućom opremom,
kako bi mogli što efikasnije sudjelovati u vatrozaštiti te u drugim potrebnim oblicima. Isto tako potrebno je odraditi
barem jednu vatrogasnu vježbu radi provjere tehničke ispravnosti opreme i samog članstva.
Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara
Općina Đulovac suosnivač je Javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara. Javna vatrogasna postrojba obavlja
vatrozaštitu na području Općine Đulovac uz pomoć pripadnika Dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja
Općine Đulovac.
Komunalno poduzeće Darkom d.o.o. Daruvar i poduzeće za upravljanje vodom Darkom
vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Daruvar
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Kao jedna od operativnih snaga od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Končanica je
komunalno poduzeće Darkom d.o.o. i Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz Daruvara, koji ujedno vrši i
distribuciju plina te je od iznimne važnosti za civilnu zaštitu u okviru svojih redovitih djelatnosti. Raspoložive snage
su zaposleni djelatnici (uz dodatne radnike na ugovor tijekom sezonskih radova) i strojevi i vozila čiji popis se nalazi
u Planu zaštite i spašavanja. U okviru djelatnosti kao suosnivači pomoći ćemo u opremanju sa nedostajućom
komunalnom opremom koja će ujedno služiti i u svrhu zaštite i spašavanja na našem području.
Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar
Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka
udruga javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći
u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju
pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama u svrhu
očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine. Stanica Bjelovar pokriva područje Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničkokriževačke županije, a po potrebi djeluje na području cijele Republike Hrvatske pa i van njenih granica.
O okviru planiranih djelatnosti surađivat će se sa HGSS-om te po potrebi provesti jednu vježbu. Općina
Đulovac u svom proračunu predvidjet će sredstva za nabavku opreme i vozila te za ostale potrebe.
Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Daruvar
Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar sa svojim zaposlenicima skrbi između ostalog i za starije i nemoćne te
provodi Program pomoći u kući. Raspolažu sa dostavnim vozilom te pokrivačima u određenom broju. Od većih
akcija koje provode tijekom godine ističu se akcije dobrovoljnog davanja krvi, akcija solidarnost na djelu, edukacija
prve pomoći mladih te socijalni programi ( npr. projekt opremanja učenika OŠ, projekt školske kuhinje, podjela
hrane i odjeće za socijalno ugroženo stanovništvo i sl.).
U 2016. godini nastavit će se suradnja sa Gradskim društvom Daruvar u provedbi zaštite i spašavanja na području
Općine Đulovac.
UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Udruge građana
Na području Općine Đulovac nema udruga kojima bi zaštita i spašavanje bila osnovna djelatnost, no u slučaju
potrebe zaštite i spašavanja može se očekivati pomoć sljedećih udruga:
8. Lovačko društvo Srnjak Maslenjača, Mala Maslenjača 2/1
9. Lovačka društvo Jelen Nova Krivaja 13,
10. TM LOVSTVO d.o.o., Kovinska 4, Zagreb, Lovačka kuća Mali Miletinac bb,
11. Konjički klub „Hrvatski sokol“ Vukovje, Vukovje bb,
12. Nogometni klub „Tomislav „ Đurina bb, Đulovac,
13. Zajednica kosovskih Hrvata „Letnica“ Đurina 84, Đulovac,
14. Udruga privatnih šumovlasnika „Papuk-Bilogora“, Đurina 95, Đulovac
Općina Đulovac prema potrebama i prema posebnim zahtjevima, sufinancira djelatnosti navedenih
udruga koja je od posebnog interesa jačanju kapaciteta udruga za potrebe zaštite i spašavanja.
U 2016. godini navedene udruge uključivat će se prema potrebama u pojedine aktivnosti u sustavu zaštite
i spašavanja na području Općine Đulovac. Isto tako, prema svojim potrebama, navedene udruge iskazat će svoje
potrebe vezano uz sam rad udruga a koje ujedno koriste i zaštiti i spašavanju na području Općine Đulovac.
Ostale pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Đulovac,
Ostale pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Đulovac, kao nositelji posebnih
zadaća u provedbi mjera civilne zaštite u skladu sa odredbama Plana zaštite i spašavanja Općine Đulovac su:
1. Veterinarska stanica Daruvar, P. Preradovića 102
2. Veterinarska ambulanta Karaula d.o.o., P. Štefanovića 6, Daruvar
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koje sa svojom aktivnostima , opremom i stručnim znanjem mogu pristupiti rješavanju bilo kakvih ugroza na našem
području te pružiti prvu pomoć kod potrebe prehrane stanovništva i sprječavanja pojave i širenja zaraznih bolesti.
U toku 2016. godine navedene pravne osobe uključivat će se prema potrebama u pojedine aktivnosti u sustavu
zaštite i spašavanja na području Općine Đulovac. Isto tako, prema svojim potrebama, navedene pravne osobe
iskazat će svoje potrebe za određene projekte za nabavom opreme ili mehanizacije a koja će ujedno koristiti zaštiti
i spašavanju na području Općine Đulovac.
Članak 4.
EDUKACIJA STANOVNIŠTVA
Učestalost i ozbiljnost katastrofa može se smanjiti ili ublažiti posljedice ako se posveti veća pozornost
predviđanju, promatranju i planiranju načina pomoći, kao i općoj pripravnosti za odgovarajući odgovor na krizu,
odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi. U cilju podizanja razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne
zaštite obavlja se edukacija stanovništva.
Planirane aktivnosti stožera za 2016. godinu:
- sudjelovanje u provedbi Nacionalne edukacije djece u području zaštite i spašavanja uz nositelja DUZS
– Stožer, DV Sunce Đulovac i OŠ Đulovac i Područna OŠ u Velikim Bastajima – kontinuirano,
- upoznavanje građana sa sadržajem planskih dokumenata u sustavu civilne zaštite putem javnih rasprava
u mjesnim odborima te putem web stranice grada – Stožer, Općina Đulovac, mjesni odbori, DUZS –
kontinuirano,
- izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju prirodnih i tehničkotehnoloških
katastrofa i velikih nesreća – Stožer, Općina Đulovac, DUZS – 2016. godina, kontinuirano
SKLONIŠTA
Prostornim planom uređenja Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.05/04, 3/VIII-I. izmjene
i dopune ,1/XI-II. Izmjene i dopune i 6/XII-izmjene i dopune ) utvrđeno je da se zaštita i spašavanje u slučaju
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti osigurava privremenim izmještanjem stanovništva, izgradnjom skloništa
i zaklona, te prilagođavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja
ljudi.
Općine Đulovac u svojem vlasništvu nema/ima niti jedno sklonište. Redovno održavanje skloništa obveza
je njihovih vlasnika.
Za područje Općine Đulovac izrađen je Plan sklanjanja stanovništva i materijalnih dobara, te Plan evakuacije koji
predviđa mjesta i postupak evakuacije
Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. godine je obilazak privremenih skloništa, njihova provjera
te pomoć u održavanju istih za slučaj potrebe.
Članak 5.
U cilju realizacije navedenih aktivnosti u sustavu civilne zaštite planiraju se slijedeća financijska sredstva u
proračunu:
red.
broj.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

plan za 2016.
godinu
civilna zaštita
osposobljavanje stožera
smotra i osposobljavanje postrojbe
smotra i osposobljavanje povjerenika
nabavka opreme
izrada planskih dokumenata
provedba vježbi sustava civilne zaštite
aktiviranje,
mobiliziranje
i
djelovanje
operativnih snaga civilne zaštite
održavanje skloništa osnovne i dopunske
zaštite
ukupno

plan za 2017.
godinu

plan za 2018.
godinu

10000,00

10500,00

11000,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

10500,00

11000,00
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2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

4.
4.1.
4.3.
4.4.
4.5.
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vatrogastvo
vatrogasna zajednica
javna vatrogasna postrojba
nabavka opreme
ukupno
udruge građana
HGSS
HCK – gradsko društvo
jačanje sposobnosti udruga za provođenje
mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite
(ugovori, oprema, preventivne i operativne
aktivnosti)
ukupno
ostale službe i pravne osobe
veterinarske usluge
deratizacija
dezinsekcija
programi zaštite okoliša
jačanje sposobnosti pravnih osoba za
provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite (ugovori, oprema, preventivne i
operativne aktivnosti)
ukupno
Sveukupno

115000,00
120000,00

120750,00
126000,00

127500,00
132000,00

235000,00

246750,00

259500,00

5000,00
5000,00

5250,00
5000,00

5500,00
5000,00

0,00

0,00

0,00

10000,00
0,00
3500,00
38000,00
0,00
20000,00

10250,00
0,00
3675,00
39900,00
0,00
21000,00

10500,00
0,00
3850,00
41800,00
0,00
22000,00

0,00

0,00

0,00

61500,00
316500,00

64575,00
332075,00

67650,00
348650,00

Članak 6.
Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Đulovac za 2016. godinu objaviti će se u
„Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković,v.r.

13.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/-16-01/5
URBROJ: 2111/05-01-16-01
U Đulovcu, 24. lipanj 2016.
Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj 82/15)
i i članka 31. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ 2/XII i 4/XIII - Statutarna Odluke o izmjeni
i dopuni Statuta Općine Đulovac ), Općinsko vijeće Općine Đulovac, na 17. sjednici održanoj 24. lipnja 2016.
godine, donijelo je
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
Općine Đulovac za razdoblje od 2016. – 2019. godine
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Đulovac usvaja Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na
području Općine Đulovac za razdoblje od 2016. – 2019. godine za svaku od operativnih snaga i pravnih osoba od
interesa za sustav civilne zaštite utvrđujući mjere i ciljeve kojima će se unaprijediti sposobnost za reagiranje u
slučaju nastanka nesreća ili katastrofa
Članak 2.
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/2015) određeno je da
predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku
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donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koje se
razmatraju i usvajaju svake četiri godine.
Na temelju razmjera opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom ugroženosti
ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te
okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite donose se Smjernice za organizaciju i
razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Đulovac za razdoblje od 2016. – 2019. godine.
Utvrđene mjere i ciljevi svake od operativnih snage i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine
Đulovac po mjerama i aktivnostima detaljnije će se razraditi u Plan razvoja sustava civilne zaštite.
Članak 3.
Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite predviđa se provedba slijedećih mjera i
aktivnosti pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u razdoblju od 2016. – 2019. godine:
Stožer Civilne zaštite
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
U Stožer civilne zaštite Općine Đulovac imenovano je 7 članova.
Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine:
- kontinuirano ažuriranje podataka o članovima stožera (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) u
planskim i operativnim dokumentima.
- aktiviranje Stožera u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike nesreće koja može
ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra (preventivna operativna funkcija)
- aktiviranje Stožera u slučaju proglašenja nastanka katastrofe (operativna funkcija u fazi spašavanja i
otklanjanja nastalih posljedica)
- održavanje redovnih sjednica Stožera
- osposobljavanje članova Stožera
- sudjelovanje u vježbi
- ostale aktivnosti
Povjerenici civilne zaštite
Povjerenici civilne zaštite i zamjenici povjerenika usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite,
daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja
u sustavu civilne zaštite, sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera
civilne zaštite, organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina, te provjeravaju postavljanje obavijesti
o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju
inspekciju civilne zaštite.
Za područje Općine Đulovac imenovano je 8 povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika.
Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine:
- kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), te njihovo ažuriranje
u planskim i operativnim dokumentima,
- provedba smotre povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika,
- provedba osposobljavanja povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika,
- sudjelovanje na vježbi povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika,
- aktiviranje povjerenika u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike nesreće koja može
ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra, odnosno u slučaju proglašenja nastanka katastrofe
Postrojba civilne zaštite Općine Đulovac
Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite osnovana je postrojba civilne
zaštite opće namjene koja je namijenjena obavljanju jednostavnih zadaća u velikim nesrećama na području Općine
Đulovac.
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Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Đulovac broji 33 osobe koju čini zapovjedništvo i tri skupine.
Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine:
- kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), te njihovo ažuriranje
u planskim i operativnim dokumentima,
- provedba smotre pripadnika postrojbe civilne zaštite,
- provedba osposobljavanja pripadnika postrojbe civilne zaštite,
- sudjelovanje na vježbi pripadnika postrojbe civilne zaštite,
- aktiviranje postrojbe u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike nesreće koja može
ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra, odnosno u slučaju proglašenja nastanka katastrofe
OSTALE PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Planirane aktivnosti ostalih pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite analiziraju se sukladno
njihovim pisanim dokumentima i planovima razvoja:
Vatrogasna zajednica Općine Đulovac
Vatrogasna zajednica Općine Đulovac ima jednu vatrogasnu postrojbi koja se sastoji od 21 operativnih
vatrogasaca iz tri Dobrovoljna vatrogasna društva.
Vatrogasna zajednica Općine Đulovac raspolaže sa navalnim vatrogasnim vozilom MAGIRUS te opremom za
gašenje požara , a DVD Maslenjača raspolaže i sa cisternom „Creina“ .
Kao planirane aktivnosti za razdoblje od 2016. – 2019. godine predviđa se opremanje svih DVD-a sa
nedostajućom opremom, kako bi mogli što efikasnije sudjelovati u vatrozaštiti te u drugim potrebnim oblicima. Isto
tako svake godine odraditi barem jednu vatrogasnu vježbu radi provjere tehničke ispravnosti opreme i samog
članstva.
Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara
Općina Đulovac suosnivač je Javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara. Javna vatrogasna postrojba
obavlja vatrozaštitu na području Općine Đulovac uz pomoć pripadnika Dobrovoljnih vatrogasnih društava s
područja Općine Đulovac.
Komunalno poduzeće Darkom d.o.o. Daruvar i poduzeće za upravljanje vodom Darkom vodoopskrba i
odvodnja d.o.o. Daruvar
Kao jedna od operativnih snaga od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Končanica je
komunalno poduzeće Darkom d.o.o. i Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz Daruvara, koji ujedno vrši i
distribuciju plina te je od iznimne važnosti za civilnu zaštitu u okviru svojih redovitih djelatnosti. Raspoložive snage
su zaposleni djelatnici (uz dodatne radnike na ugovor tijekom sezonskih radova) i strojevi i vozila čiji popis se nalazi
u Planu zaštite i spašavanja.
U okviru djelatnosti kao suosnivači pomoći ćemo u opremanju sa nedostajućom komunalnom opremom koja će
ujedno služiti i u svrhu zaštite i spašavanja na našem području.
Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar
Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga
javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći u planini
i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći
treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama u svrhu očuvanja
ljudskog života, zdravlja i imovine.
Stanica Bjelovar pokriva područje Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije, a po potrebi djeluje na
području cijele Republike Hrvatske pa i van njenih granica.
O okviru planiranih djelatnosti surađivat će se sa HGSS-om te po potrebi provesti jednu vježbu. Općina
Đulovac u svom proračunu predvidjet će sredstva za nabavku opreme i vozila te za ostale potrebe.
Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Daruvar
Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar sa svojim zaposlenicima skrbi između ostalog i za starije i
nemoćne te provodi Program pomoći u kući. Raspolažu sa dostavnim vozilom te pokrivačima u određenom broju.
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Od većih akcija koje provode tijekom godine ističu se akcije dobrovoljnog davanja krvi, akcija solidarnost na djelu,
edukacija prve pomoći mladih te socijalni programi ( npr. projekt opremanja učenika OŠ, projekt školske kuhinje,
podjela hrane i odjeće za socijalno ugroženo stanovništvo i sl.).
U narednom periodu od 2016. do 2019. godine nastavit će se suradnja sa Gradskim društvom Daruvar u provedbi
zaštite i spašavanja na području Đulovac.
UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Udruge građana
Na području Općine Đulovac nema udruga kojima bi zaštita i spašavanje bila osnovna djelatnost, no u slučaju
potrebe zaštite i spašavanja može se očekivati pomoć sljedećih udruga:
15. Lovačko društvo Srnjak Maslenjača, Mala Maslenjača 2/1
16. Lovačka društvo Jelen Nova Krivaja 13,
17. TM LOVSTVO d.o.o., Kovinska 4, Zagreb, Lovačka kuća Mali Miletinac bb,
18. Konjički klub „Hrvatski sokol“ Vukovje, Vukovje bb,
19. Nogometni klub „Tomislav „ Đurina bb, Đulovac,
20. Zajednica kosovskih Hrvata „Letnica“ Đurina 84, Đulovac,
21. Udruga privatnih šumovlasnika „Papuk-Bilogora“, Đurina 95, Đulovac
Općina Đulovac prema potrebama i prema posebnim zahtjevima, sufinancira djelatnosti navedenih udruga koja je
od posebnog interesa jačanju kapaciteta udruga za potrebe zaštite i spašavanja.
U planiranom periodu od 2016. do 2019. godine navedene udruge uključivat će se prema potrebama u
pojedine aktivnosti u sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Đulovac.
Isto tako, prema svojim potrebama, navedene udruge iskazat će svoje potrebe vezano uz sam rad udruga
a koje ujedno koriste i zaštiti i spašavanju na području Općine Đulovac.
Ostale pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Đulovac,
Ostale pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Đulovac, kao nositelji posebnih
zadaća u provedbi mjera civilne zaštite u skladu sa odredbama Plana zaštite i spašavanja Općine Đulovac su:
3. Veterinarska stanica Daruvar, P. Preradovića 102
4. Veterinarska ambulanta Karaula d.o.o., P. Štefanovića 6, Daruvar
koje sa svojom aktivnostima , opremom i stručnim znanjem mogu pristupiti rješavanju bilo kakvih ugroza na našem
području te pružiti prvu pomoć kod potrebe prehrane stanovništva i sprječavanja pojave i širenja zaraznih bolesti.
U toku 2016. godine navedene pravne osobe uključivat će se prema potrebama u pojedine aktivnosti u sustavu
zaštite i spašavanja na području Općine Đulovac. Isto tako, prema svojim potrebama, navedene pravne osobe
iskazat će svoje potrebe za određene projekte za nabavom opreme ili mehanizacije a koja će ujedno koristiti zaštiti
i spašavanju na području Općine Đulovac.
Članak 4.
EDUKACIJA STANOVNIŠTVA
Učestalost i ozbiljnost katastrofa može se smanjiti ili ublažiti posljedice ako se posveti veća pozornost
predviđanju, promatranju i planiranju načina pomoći, kao i općoj pripravnosti za odgovarajući odgovor na krizu,
odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi. U cilju podizanja razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne
zaštite obavlja se edukacija stanovništva.
Planirane aktivnosti stožera za razdoblje 2016. – 2019. godine:
- sudjelovanje u provedbi Nacionalne edukacije djece u području zaštite i spašavanja uz nositelja DUZS – Stožer,
DV Sunce Đulovac i OŠ Đulovac i Područna OŠ u Velikim Bastajima – kontinuirano,
- upoznavanje građana sa sadržajem planskih dokumenata u sustavu civilne zaštite putem javnih rasprava u
mjesnim odborima te putem web stranice grada – Stožer, Općina Đulovac, mjesni odbori, DUZS – kontinuirano,
- izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju prirodnih i tehničkotehnoloških katastrofa
i velikih nesreća – Stožer, Općina Đulovac, DUZS – 2016. godina, kontinuirano
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Prostornim planom uređenja Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.05/04, 3/VIII-I. izmjene
i dopune ,1/XI-II. Izmjene i dopune i 6/XII-izmjene i dopune ) utvrđeno je da se zaštita i spašavanje u slučaju
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti osigurava privremenim izmještanjem stanovništva, izgradnjom skloništa
i zaklona, te prilagođavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja
ljudi.
Općine Đulovac u svojem vlasništvu nema/ima niti jedno sklonište. Redovno održavanje skloništa obveza
je njihovih vlasnika.
Za područje Općine Đulovac izrađen je Plan sklanjanja stanovništva i materijalnih dobara, te Plan evakuacije koji
predviđa mjesta i postupak evakuacije
Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016.-2019. godine je obilazak privremenih skloništa, njihova
provjera te pomoć u održavanju istih za slučaj potrebe.
Članak 5.
U cilju realizacije navedenih aktivnosti u sustavu civilne zaštite planiraju se slijedeća financijska sredstva u
proračunu:
red.
broj.

plan za 2016.
godinu

1.
1.1.
1.2.
1.3.

civilna zaštita
osposobljavanje stožera
smotra i osposobljavanje postrojbe
smotra i osposobljavanje povjerenika

1.4.
1.5.
1.6.

nabavka opreme
izrada planskih dokumenata
provedba vježbi sustava civilne zaštite

1.7.

aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje
operativnih snaga civilne zaštite
održavanje skloništa osnovne i dopunske
zaštite
ukupno
vatrogastvo
vatrogasna zajednica
javna vatrogasna postrojba
nabavka opreme
ukupno
udruge građana
HGSS
HCK – gradsko društvo
jačanje
sposobnosti
udruga
za
provođenje mjera i aktivnosti u sustavu
civilne zaštite (ugovori, oprema,
preventivne i operativne aktivnosti)
ukupno
ostale službe i pravne osobe
veterinarske usluge
deratizacija
dezinsekcija
programi zaštite okoliša
jačanje sposobnosti pravnih osoba za
provođenje mjera i aktivnosti u sustavu
civilne zaštite (ugovori, oprema,
preventivne i operativne aktivnosti)
ukupno
Sveukupno

1.8.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

4.
4.1.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

plan za 2017.
godinu

plan za 2018.
godinu

plan za 2019.
godinu

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
10000,00
0,00
0,00

0,00
10500,00
0,00
0,00

0,00
11000,00
0,00
0,00

0,00
11000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

10500,00

11000,00

11000,00

115000,00
120000,00
0,00
235000,00
0,00
5000,00
5000,00

120750,00
126000,00
0,00
246750,00
0,00
5250,00
5000,00

127500,00
132000,00
0,00
259500,00
0,00
5500,00
5000,00

127500,00
132000,00
0,00
259500,00
0,00
5500,00
5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10000,00
0,00
3500,00
38000,00
0,00
20000,00

10250,00
0,00
3675,00
39900,00
0,00
21000,00

10500,00
0,00
3850,00
41800,00
0,00
22000,00

10500,00
0,00
3850,00
41800,00
0,00
22000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61500,00
316500,00

64575,00
332075,00

67650,00
348650,00

67650,00
348650,00
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Članak 6.
Ove Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području na području Općine Đulovac za
2016. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković,v.r.

14.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 400-04/16-01/1
Urbroj: 2111/05-01-16-01
Đulovac, 24. lipnja 2016.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 31. Statuta Općine
Đulovac (»Službeni glasnik“ Općine Đulovac br. 2/XII ), Općinsko vijeće Općine Đulovac na svojoj 12. sjednici VI.
saziva održanoj 31. srpnja 2015. donosi slijedeći
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješće o financijskom poslovanju u 2015. godini.
društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. Đulovac
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju u 2015. godini. društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. Đulovac.
Članak 2.
Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković,v.r.
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15.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 372-03/16-01/1
URBROJ: 2111/05-01-16-01
U Đulovcu, 24. lipnja 2016.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ 125/11 i 64/15dalje: Zakon) te članka 31. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ 2/XII i 4/XIII Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), Općinsko vijeće Općine Đulovac, na 17.
sjednici održanoj 24. lipnja 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Đulovac
I.

UVODNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom se utvrđuju uvjeti, način i postupak davanja u zakup poslovnih prostora u
vlasništvu Općine Đulovac (dalje: Općina) te međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika.
Odredbe ove Odluke odnose se i na poslovni prostor koji je još uvijek upisan u zemljišne knjige
kao društveno vlasništvo, a na kojem Općina ima pravo raspolaganja ili korištenja.
Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na slučajeve privremenog korištenja poslovnog prostora
ili njegovog dijela radi održavanja priredaba, predavanja, savjetovanja, sajmova i slične svrhe čije
korištenje ne traje duže od 30 dana.
Članak 2.
Poslovnim prostorom u smislu ove Odluke smatraju se poslovna zgrada, poslovna prostorija,
garaža i garažno mjesto.
II.

NAČIN I POSTUPAK DAVANJA U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Članak 3.
Zakup poslovnog prostora zasniva se ugovorom o zakupu nakon provedenog javnog natječaja.
Odluku o raspisivanju javnog natječaja donosi općinski načelnik.
Zakup se daje na određeno vrijeme, a iznimno na neodređeno.
Članak 4.
Poslovni prostor u vlasništvu Općine daje se u zakup putem javnog natječaja objavljenog na
oglasnoj ploči i službenim stranicama Općine, a obavijest o objavi javnog natječaja može se objaviti u
dnevnom tisku.
Tekst natječaja sadržava:
-oznaku, lokaciju, površinu i namjenu djelatnosti poslovnog prostora,
-vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup, -početni iznos zakupnine,
-iznos jamčevine koju ponuditelj treba priložiti i obvezu podnošenja dokaza o uplaćenoj jamčevini,
-račun na koji se uplaćuje jamčevina,
-rok do kojeg se može sudjelovati u javnom natječaju (nikad kraće od 8 dana od dana objave),
-naznaku mogućnosti uvida u predmetni prostor (dan i vrijeme), - obvezu dostave dokaza o državljanstvu
fizičke osobe ili upisu u sudski registar pravne osobe, odnosno drugi registar, ovisno o statusu,
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- obvezu dostave dokaza o podmirenim obvezama prema Općini i državnom proračunu
-mjesto i vrijeme otvaranja valjanih ponuda,
-rok u kojem je najpovoljniji ponuđač dužan preuzeti prostor i sklopiti ugovor o zakupu
-odredbu da Općina zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu i poništiti natječaj bez obrazloženja
-druge uvjete i upute određene natječajem prema potrebi.

Članak 5.
Javni natječaj provodi se prikupljanjem ponuda u zatvorenim omotnicama koje se šalju na adresu
Općina Đulovac, Đurina 132, 43 532 Đulovac, s naznakom „za natječaj za zakup – ne otvaraj“,
preporučeno poštom ili donose neposredno, zaključno s rokom određenim u javnom natječaju.
Ponuda mora sadržavati:
-ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, adresu odnosno sjedište i OIB ( u prilogu presliku
osobne iskaznice ili rješenje o registraciji odnosno izvadak iz obrtnog registra ne stariji od 6
mjeseci)
- potvrdu o plaćenoj jamčevini,
- broj računa i naziv banke na koji ponuditelju može biti vraćena jamčevina,
-oznaka poslovnog prostora na koji se ponuda odnosi, -naznačenu djelatnost koju ponuditelj
misli obavljati u poslovnom prostoru,
-ponuđeni iznos zakupnine,
-potvrde o podmirenim obvezama prema općinskom i državnom proračunu
-druge potrebne podatke i dokaze ovisno o pojedinom natječaju.
U natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju sve uvjete iz natječaja.
Nepotpune, nepravodobne i nejasne ponude te ponude natjecatelja koje ne ispunjavaju zakonske
uvjete i uvjete iz ove Odluke neće se uzimati u obzir.
Članak 6.
Osobe koje sudjeluju u natječaju moraju uplatiti jamčevinu na račun naznačen u natječaju.
Tražena jamčevina za sudjelovanje u natječaju iznosi 10% početnog iznosa zakupnine.
Potvrda o uplaćenoj jamčevini dostavlja se uz ponudu.
Najpovoljnijem ponuditelju jamčevina se uračunava u cijenu zakupa, ostalima se vraća u roku 15
dana od dana izbora.
Članak 7.
Početni iznos zakupnine određuje se sukladno procjeni tržišne vrijednosti zakupnine za prostor
koji je predmet davanja u zakup, izvršenoj od strane ovlaštene osobe sukladno zakonu koji uređuje
postupak procjene vrijednosti nekretnina i podzakonskim aktima.
Članak 8.
Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja koje imenuje općinski
načelnik (u daljnjem tekstu – Povjerenstvo), a sastoji od predsjednika i dva člana.
Povjerenstvo zaprima, pregledava i ocjenjuje pristigle ponude , o čemu vodi zapisnik te
predlaže općinskom načelniku donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Članak 9.
Općinski načelnik donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljnijom ponudom
smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima natječaja.
U slučaju da je najviši ponuđeni iznos zakupnine ponuđen od strane dva ili više ponuditelja koji
ispunjavaju uvjete natječaja, isti će biti pozvani da u određenom roku dostave nove ponude višeg iznosa
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zakupnine u zatvorenim omotnicama te će se nakon otvaranja novih ponuda temeljem kriterija najvišeg
iznosa ponuđene zakupnine izvršiti odabir.
Općinski načelnik može poništiti javni natječaj bez obrazloženja, prije otvaranja pristiglih ponuda
po natječaju.
Općinski načelnik može donijeti odluku o neprihvaćanju nijedne ponude, bez obrazloženja.
Članak 10.
Iznimno od odredbe članka 4. ove Odluke, ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklapa se bez
javnog natječaja kada ga sklapaju međusobno Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave,
odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu
Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i
područne (regionalne)
samouprave, ako je to u interesu i cilju općega, gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana.
U slučajevima sklapanja ugovora o zakupu prema odredbi st. 1. ovog članka, općinski načelnik
može neposrednom pogodbom dati poslovni prostor u vlasništvu Općine u zakup po cijeni nižoj od tržišne,
ako se ugovor o zakupu sklapa za djelatnost od interesa za Općinu Đulovac.
Članak 11.
Iznimno od odredbe stavka 1. članka 4. Odluke, Općina je kao zakupodavac dužna sadašnjem
zakupniku poslovnoga prostora koji u potpunosti ispunjava obveze iz ugovora o zakupu, ili na zahtjev
zakupnika najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, dati pisanu ponudu za sklapanje
novog ugovora o zakupu na neodređeno vrijeme- ne dulje od pet godina, osim ako je taj poslovni prostor
potreban Općini za obavljanje djelatnosti.
Zakupnik može podnijeti Općini pisani zahtjev za davanje ponude iz stavka 1. ovoga članka
najkasnije 90 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen.
Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 1. ovoga članka najkasnije 30 dana prije
isteka roka na koji je ugovor sklopljen, zakupni odnos je prestao istekom roka na koji je ugovor sklopljen,
a Općina će, nakon stupanja u posjed tog poslovnoga prostora, raspisati javni natječaj za davanje u zakup
poslovnoga prostora u kojem početni iznos zakupnine ne može biti manji od iznosa zakupnine koji je
ponuđen sadašnjem zakupniku iz stavka 1. ovoga članka, ako će se u prostoru nastaviti obavljanje iste
djelatnosti.
Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona
o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz
natječaja i iz Zakona i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.
III. UGOVOR O ZAKUPU

Članak 12.
Ugovor o zakupu sklapa se u pisanom obliku, mora biti potvrđen (solemniziran) po javnom
bilježniku i treba sadržavati:
- naznaku ugovornih strana,
- podatke o poslovnom prostoru (oznaku, lokaciju, mjesto u zgradi, površinu i drugo.)
- djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru,
- odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi,
- rok predaje poslovnoga prostora zakupniku,
- vrijeme na koje je ugovor sklopljen,
- iznos zakupnine i rok plaćanja unaprijed (najkasnije do 10-og u mjesecu)
- pretpostavke i način izmjene zakupnine,
- mogućnost davanja prostora u podzakup,
- odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) po javnom
bilježniku,
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- mjesto i vrijeme sklapanja ugovora i potpise ugovornih strana,
- ostale uvjete koje zakupodavac smatra neophodnim za sklapanje ugovora.
Članak 13.
Ugovor o zakupu poslovnoga prostora Općina ne može sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom
koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave , osim ako sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih
obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.
Članak 14.
Općinski načelnik je ovlaštena osoba za potpisivanje ugovora o zakupu.
Ponuditelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija sklapaju s Općinom ugovor o zakupu
najkasnije u roku od 8 dana od dana pozivanja na sklapanje ugovora.
Ako ponuditelj ne sklopi ugovor i ne preuzme prostor u određenom roku smatra se da je odustao
od ugovora, a Općina zadržava uplaćenu jamčevinu te u tom slučaju može izabrati drugu najpovoljniju
ponudu ili raspisati novi natječaj.
Članak 15.
Trošak ovjeravanja (solemnizacije) ugovora javnom bilježniku snosi zakupnik.
Općina je dužna primjerak ugovora dostaviti nadležnoj poreznoj upravi.
Zakupnik je dužan platiti ugovorom utvrđeni iznos zakupnine u roku utvrđenom ugovorom,
najkasnije do desetoga dana u mjesecu za tekući mjesec, a ukoliko je, odnosno za razdoblje u kojemu je
Općina u sustavu poreza na dodatnu vrijednost (PDV-a), uz zakupninu se obračunava i naplaćuje i PDV
sukladno propisima.
IV.

PRIMOPREDAJA I ODRŽAVANJE PROSTORA

Članak 16.
Općina je kao zakupodavac je dužan predati zakupniku poslovni prostor u roku
utvrđenom ugovorom.
Ako zakupodavac ne preda zakupniku poslovni prostor u ugovorenom roku, zakupnik
može svoje pravo ostvariti tužbom ili raskinuti ugovor o zakupu.
U slučaju iz stavka 2. ovoga članka zakupnik ima pravo na naknadu štete.
Članak 17.
Zakupodavac je dužan zakupniku predati poslovni prostor u stanju utvrđenom ugovorom.
Ako ugovorom nije utvrđeno u kakvom stanju zakupodavac predaje zakupniku poslovni prostor
smatra se da je poslovni prostor predan u stanju prikladnom za obavljanje djelatnosti predviđene
ugovorom.
Prilikom primopredaje poslovnoga prostora ugovorne strane sastavljaju zapisnik u koji se unose
podaci o stanju poslovnoga prostora.
Članak 18.
Ako zakupodavac ne preda zakupniku poslovni prostor u stanju utvrđenom ugovorom, odnosno ovim
Zakonom, zakupnik ima pravo raskinuti ugovor o zakupu, ili tražiti razmjerno sniženje zakupnine, ili na teret
zakupodavca sam dovesti poslovni prostor u tako stanje, ako to nije učinio zakupodavac nakon što ga je zakupnik
na to pozvao i ostavio mu za to primjeren rok.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka zakupnik ima pravo na naknadu štete.
Primjerenim rokom smatra se rok u kojem se određeni radovi mogu izvesti uzimajući u obzir
pripreme, mjesto i prilike pod kojima se radovi moraju izvesti.

Članak 19.
Ako za vrijeme trajanja zakupa nastane potreba da se na poslovnom prostoru, radi njegova
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održavanja u stanju u kojem ga je zakupodavac dužan održavati izvrše popravci koji padaju na teret
zakupodavca, zakupnik je dužan bez odgađanja o tome pisano obavijestiti zakupodavca i odrediti mu za
to primjeren rok.
Ako zakupodavac u primjerenom roku ne izvrši popravke koje je dužan izvršiti, zakupnik ima
pravo na teret zakupodavca sam izvršiti popravke ili raskinuti ugovor o zakupu.
Ako je zakupnik sam izvršio popravke, a nije prethodno pisano obavijestio zakupodavca o potrebi
popravaka i ostavio mu za to primjeren rok, nema pravo na naknadu za izvršene radove i odgovara
zakupodavcu za štetu koju ovaj trpi zbog toga propuštanja, osim u slučaju hitnih popravaka.
Članak 20.
Za vrijeme trajanja popravaka radi održavanja poslovnoga prostora u stanju u kojem ga je
zakupodavac dužan održavati i koji padaju na teret zakupodavca, kao i radova na javnim površinama,
pročelju i krovištu zgrade, a zbog kojih zakupnik nije mogao koristiti poslovni prostor, zakupnik nije dužan
plaćati zakupninu.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka zakupnik nema pravo na naknadu štete zbog izmakle dobiti.
Ako se u slučaju iz stavka 1. ovoga članka radi o djelomičnoj ograničenosti u obavljanju poslovne
djelatnosti, zakupnik je dužan plaćati razmjerni dio zakupnine.
Odredbe stavka 1. i 3. ovoga članka ne odnose se na slučajeve neznatnoga ometanja.
Članak 21.
Za vrijeme trajanja zakupa zakupodavac ima pravo izvršiti radove u svrhu uređenja prostora ili
radi sniženja troškova energije i održavanja.
Zakupodavac je dužan najkasnije dva mjeseca prije početka radova pisano obavijestiti zakupnika
o vrsti, početku i opsegu radova, roku trajanja radova, kao i o novoj visini zakupnine.
Zakupnik ima pravo u roku od mjesec dana od dana primitka obavijesti iz stavka 2. ovoga članka
raskinuti ugovor o zakupu i u istom roku o tome obavijestiti zakupodavca, kojem je u daljnjem roku od 15
dana od poslane obavijesti dužan prostor predati u posjed.
U slučaju zlouporabe prava iz stavka 1. ovoga članka zakupodavac odgovara zakupniku za
pretrpljenu štetu.
Članak 22.
Ako zakupnik zbog radova iz članka 21. ove Odluke ne raskine ugovor o zakupu, ima prava
utvrđena člankom 20. ove Odluke, osim prava na naknadu štete zbog izmakle dobiti.
Zakupnik ima pravo i na izmaklu dobit ako zakupodavac ne završi radove u roku navedenom u
obavijesti iz članka 21. ove Odluke, osim ako radovi nisu završeni zbog okolnosti za koje zakupodavac
nije odgovoran.
Članak 23.
Zakupnik ne smije bez izričite pisane suglasnosti zakupodavca činiti preinake poslovnoga
prostora kojima se mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena ili vanjski izgled poslovnoga
prostora.
Ako zakupnik bez suglasnosti zakupodavca, odnosno unatoč njegovu protivljenju izvrši preinake
ili nastavi s izvođenjem radova, zakupodavac ima pravo raskinuti ugovor.
U slučaju iz stavka 2. ovoga članka zakupodavac ima pravo na naknadu štete.
Članak 24.
Zakupnik je dužan plaćati naknadu za troškove korištenja zajedničkih uređaja i obavljanja
zajedničkih usluga u zgradi u kojoj se nalazi poslovni prostor po njihovom dospijeću, ako nije drukčije
ugovoreno.
Smatra se da naknada za troškove iz stavka 1. ovoga članka nije uračunata u zakupninu ako to
nije izričito ugovoreno.
Članak 25.
Zakupnik snosi troškove tekućega održavanja poslovnoga prostora, ako nije drukčije ugovoreno.
Pod tekućim održavanjem smatra se čišćenje, soboslikarski radovi, sitniji popravci na
instalacijama i slično.
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Zakupnik je dužan o svomu trošku izvršiti popravke oštećenja poslovnoga prostora koja je sam
prouzročio ili su ih prouzročile osobe koje se koriste poslovnim prostorom zakupnika.
Zakupnik ne odgovara za pogoršanje stanja poslovnoga prostora, uređaja i opreme koje je
nastalo zbog redovitoga korištenja.
Članak 26.
Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnoga prostora dati u podzakup, osim ako nije
drukčije ugovoreno.
Na ugovor o podzakupu poslovnoga prostora na odgovarajući se način primjenjuju odredbe
Zakona i ove Odluke koje se odnose na zakup poslovnoga prostora.
Zakupniku iz članka 11. stavka 4. ove odluke nije dopušteno poslovni prostor na kojem je
zasnovao zakup na temelju uvjete iz te odredbe dati taj poslovni prostor u podzakup.
Članak 27.
Nakon prestanka zakupa zakupnik je dužan predati zakupodavcu poslovni prostor u stanju u
kojemu ga je primio, ako nije drukčije ugovoreno ili propisano Zakonom ili ovom Odlukom.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka zakupnik ima pravo odnijeti uređaje koje je ugradio u poslovni
prostor, ako se time ne oštećuje poslovni prostor i ako mu to ulaganje zakupodavac nije priznao kroz
smanjenje visine zakupnine.
V.

PRESTANAK ZAKUPA

Članak 28.
Ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom vremena
na koji je sklopljen.
Članak 29.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen na neodređeno vrijeme prestaje otkazom.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen na neodređeno vrijeme ne može na temelju otkaza
prestati prije isteka jedne godine od dana sklapanja, ako ugovorom nije drukčije određeno.
Članak 30.
Ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklopljen na neodređeno vrijeme na temelju otkaza
prestaje danom isteka otkaznoga roka.
Otkazni rok je vrijeme između dana dostave otkaza protivnoj strani i dana kad prestaje zakup.
Ako ugovorom nije utvrđen, otkazni rok iznosi 30 dana.
Ako ugovorom nije drukčije određeno, otkaz se može dati samo prvoga ili petnaestoga dana u
mjesecu.
Članak 31.
Ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklopljen na neodređeno vrijeme otkazuje se pisanim
otkazom koji se dostavlja poštom preporučeno, a otkazom putem javnog bilježnika kad je ugovor potvrđen
(solemniziran) po javnom bilježniku
Ako se ugovor o zakupu otkazuje putem javnoga bilježnika, javni bilježnik o priopćenom otkazu
sastavlja zapisnik i poduzima radnje propisane posebnim zakonom.
Zapisnik iz stavka 2. ovoga članka koji sadrži izjavu potpisanu po protivnoj strani da se ne protivi
otkazu ima snagu ovršne isprave.
U slučaju iz stavka 2. ovoga članka ovrha se može tražiti na temelju ugovora o zakupu i zapisnika
iz stavka 3. ovoga
članka.
Članak 32.
Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu u svako doba, bez obzira na ugovorne ili zakonske
odredbe o trajanju zakupa ako:
1. zakupnik i poslije pisane opomene zakupodavca koristi poslovni prostor protivno ugovoru ili mu
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nanosi znatniju štetu koristeći ga duže bez dužne pažnje,
2. zakupnik ne plati dospjelu zakupninu u roku od petnaest dana od dana priopćenja pisane
opomene zakupodavca,
3. zakupodavac, zbog razloga za koje on može koristiti poslovni prostor u kojem je obavljao svoju
djelatnost pa zbog toga namjerava koristiti prostor koji drži zakupnik.
Članak 33.
Zakupnik može otkazati ugovor o zakupu poslovnoga prostora u svako doba, bez obzira na
ugovorne ili zakonske odredbe o trajanju zakupa, ako zakupodavac u primjerenom roku koji mu je
zakupnik za to ostavio ne dovede poslovni prostor u stanje u kojemu ga je dužan predati, odnosno
održavati.
Članak 34.
Ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklopljen na određeno ili na neodređeno vrijeme svaka
ugovorna strana može otkazati u svako doba, ako druga ugovorna strana ne izvršava svoje obveze
utvrđene ugovorom ili ovim Zakonom.
Članak 35.
Prilikom predaje ispražnjenoga poslovnoga prostora sastavlja se zapisnik o stanju u kojemu se
nalazi poslovni prostor u vrijeme predaje.
Ako prilikom predaje nije sastavljen zapisnik smatra se da je poslovni prostor predan u ispravnom
stanju.
Članak 36.
Zakup ne prestaje kad treća osoba kupnjom ili po drugoj osnovi stekne pravo vlasništva od
zakupodavca poslovnoga prostora.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka treća osoba stupa u prava i obveze zakupodavca.
Članak 37.
Zakup ne prestaje smrću, odnosno promjenom pravnoga položaja zakupnika, ako ugovorom nije
drukčije određeno.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka nasljednici koji preuzmu obrt ili drugu djelatnost iz ugovora o
zakupu, odnosno pravni slijednici stupaju u prava i obveze zakupnika.
VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.
Ugovori o zakupu koji su sklopljeni do stupanja na snagu ove Odluke ostaju na snazi do isteka
ugovorenog roka.
Članak 39.
Na odnose vezane za predmet ove Odluke koji nisu njome propisani, primjenjuju se odredbe
Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15) kao i opći propisi obveznog prava
koji se odnose na zakup.
Za rješavanje bilo kakvog spora između zakupodavca i zakupnika o međusobnim pravima i
obvezama iz ugovora o zakupu te za ispražnjene poslovnoga prostora nadležan je mjesno i stvarno
nadležni sud.
Članak 40.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o uvjetima i postupku natječaja za davanje
u zakup poslovnog prostora i zemljišta („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 4/VI)
Članak 41.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Đulovac“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković,v.r.

str. 93

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“ broj 5/16
24. lipanj 2016.

16.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 945-01/16-01/2
Urbroj: 2111/05-01-16-01
Đulovac, 24. lipnja 2016.

Temeljem članka stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13 i 48/15) te članka 31. Statuta
Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni
Statuta Općine Đulovac ), Općinsko vijeće Općine Đulovac na 17. sjednici VI. Saziva održanoj dana 24.
lipnja 2016. 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:945-01/16-01/1, urbroj:2111/05-03-16-03 od 10.06.2016.
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:945-01/16-01/1, urbroj:2111/05-03-16-03 od 10.06.2016. 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
Nikola Jaković,v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 945-01/16-01/1
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 10. lipnja 2016.
Temeljem članka stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13 i 48/15) te članka 50. Statuta Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine
Đulovac ), općinski načelnik Općine Đulovac Općinskom vijeću Općine Đulovac podnosi slijedeće
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
Članak 1.
U 2015. godini ostvareni su prihodi od zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje
bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac u
ukupnom iznosu od 482.320,89 kn redom kako slijedi:
1
2
3

VRSTE PRIHODA 2015.
Uplata od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2015
Uplata od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta u 2015
Uplata od koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta u 2015
UKUPNO:

iznos kn
171254,44
186266,45
124800,00
482320,89

Članak 2.
Sveukupna sredstva iz članka 1. korištena su za ostvarenje rashoda u 2015. godini kako slijedi.
1
2
3
4
6

VRSTE RASHODA 2015.
Rashodi za uređenje poljskih puteva (kameni materijal + održavanje cesta)
Sufinanciranje osiguranja poljoprivredne proizvodnje
Potpore projektima (mjera 6.1.4)
Geodetsko katastarske izmjere
održavanje sustava kanalske mreže
UKUPNO:

iznos kn
364417,45
2.637,55
25000,00
56062,94
34.202,95
482320,89

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 44. stavkom 1 i 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13 i 48/15) propisano je da sredstva
ostvarena od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva
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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 3. članka 44. 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 31. Satuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna Odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ) propisana je nadležnost Općinskog vijeća da donosi opće i druge akte iz
kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine Đulovac

Prema evidenciji sklopljenih ugovora na području Općine Đulovac ugovorima o zakup , ugovorima o
prodaji i ugovorima u koncesiji iz 2011. 2012. godine i ugovorima o privremenom zakupu iz 2013. godine
na području Općine Đulovac obuhvaćeno je ukupno 680,5270 H državnog poljoprivrednog zemljišta i to
kako slijedi:
oblik raspolaganja
PRODAJA
ZAKUP
PRIVREMENI ZAKUP
KONCESIJA
SVEUKUPNO

Površina Ha
254,0099
230,3517
54,6066
141,5588
680,5270
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17.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 320-21/16-01/2
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 10. lipnja 2016.

Temeljem članka stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13 i 48/15) te članka 31. Statuta
Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni
Statuta Općine Đulovac ), Općinsko vijeće Općine Đulovac na 17. sjednici VI. Saziva održanoj dana 24.
lipnja 2016. donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanu Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2015. godini
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2015. godini Klasa: 320-21/16-01/1, urbroj:2111/05-0316-03 od 10.06.2016.
Članak 2.
Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2015. godini Klasa: 320-21/16-01/1, urbroj:2111/05-03-16-03 od
10.06.2016. 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
Nikola Jaković,v.r.

str. 97

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“ broj 5/16
24. lipanj 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: Klasa: 320-21/16-01/1
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 10. lipnja 2016.
Temeljem članka stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13 i 48/15) te članka 50. Statuta Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine
Đulovac ), općinski načelnik Općine Đulovac Općinskom vijeću Općine Đulovac podnosi slijedeće
IZVJEŠĆE
o primjeni agrotehničkih mjera u 2015. godini
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Đulovac na svojoj 6. VI. Saziva sjednici održanoj 06.06.2016., donijelo je Odluku o
agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu u Općini Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 4/XIII) ( u daljnjem tekstu:
Odluka)

Sukladno članku 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jedinica lokalne samouprave dostavlja
Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji za poljoprivredno zemljište godišnje izvješće o primjeni mjera
propisanih Odlukom, do 31. ožujka svake tekuće godine za prethodnu godinu.
Općina Đulovac raspolaže ukupno s 19.615 Ha ha poljoprivrednih površina od čega je 17.220 Ha u privatnom
vlasništvu (87,8%) a 2.394,9 Ha u državnom vlasništvu (12,2%).
Članak 2.
Sukladno čl. 2. Odluke provođene su slijedeće agrotehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu :

1. minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,
- provođene su najnužnijih mjere u okviru prikladne tehnologije te su redovito obrađivane i
održavane površine poljoprivrednog zemljišta sukladno biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi
poljoprivrednog zemljišta,
2. sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,
3. suzbijanje biljnih bolesti i štetočina,
4. korištenje i uništavanje biljnih ostataka,
5. održavanje organske tvari u tlu,
6. održavanje povoljne tvari u tlu,
7. zaštita od erozije.
U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije:
- nije bila evidentirana sječe dugogodišnjih nasada podignutih radi zaštite tla od erozije vodom, osim
sječe iz agrotehničkih razloga,
- nije bilo evidentirano preoravanja livada i pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljištima i
njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama,
- nije bilo evidentirano skidanja humusnog odnosno oraničnog sloja na poljoprivrednom zemljištu, osim u
slučaju prenamjene poljoprivrednog zemljišta,
- nije evidentiran uzgoj jednogodišnjih kultura, odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada i
višegodišnjih kultura,
- nije evidentirano zatravljivanje strmog zemljišta.

Tijekom godine vlasnici su postupali sukladno odredbama Odluke te nije bilo neposredne opasnosti od
pomicanja ili urušavanja tla.
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Članak 3.
Poglavljem III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA, člankom 12. Odluke kao
mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih površina propisane su mjere :
1. održavanje živica i međa,

2. održavanje poljskih putova,
3. uređivanje i održavanje kanala,
4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela,
5. sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.
Tijekom godine nisu zabilježene prijave suprotne Odluci o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje
i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu u Općini
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 4/XIII)
Članak 4.
Općina Đulovac je Odluku o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i
mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu u Općini Đulovac objavila u „Službenom glasniku Općine
Đulovac“ br. 4/XIII) , te na mrežnim stranicama općine www.djulovac.hr te je ista dostupna građanima.
Članak 5.
Ovo Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2015. godini 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.
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18.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 340-01/16-01/1
Urbroj: 2111/05-01-16-01
Đulovac, 24. lipanj 2016. godine
Na temelju članka 8. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Đulova („Službeni glasnik Općine
Đulova br.8/XII i 31. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ 2/XII i 4/XIII - Statutarna Odluke
o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), Općinsko vijeće Općine Đulovac, na 17. sjednici održanoj 24. lipnja
2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac
Članak 1.
Utvrđuje se Popis nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac.
Nazivi, oznake i vrste nerazvrstanih cesta nalaze se u tabeli koja je prilog i sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Sukladno Izvješću o obavljenoj reviziji i učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne
samouprave Bjelovarsko bilogorske županije koji se odnosi na Općinu Đulovac, KLASA: 041-01/13-15/4 ,
URBROJ: 613-05-13-35 od 11.2013. zadužuje se općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel da sukladno popisu
nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac, poduzmu aktivnosti oko ustroja i vođenja jedinstvene baze
podataka o nerazvrstanim cestama koja će sadržavati najmanje naziv ili oznaku nerazvrstane ceste, opis ceste,
duljinu i površinu nerazvrstane ceste, te broj katastarske čestice i naziv katastarske općine na kojoj je izgrađena
cesta.
Isto tako potrebno je poduzeti aktivnosti za upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj
uporabi i kao neotuđivo vlasništvo jedinice lokalne samouprave u skladu s odredbama Zakona o cestama.
Nadalje, potrebno je ustrojiti analitičko knjigovodstvenu evidenciju nerazvrstanih cesta koja će sadržavati podatke
o vrijednosti pojedinih cesta i ukupnu vrijednost, te iskazati vrijednosti nerazvrstanih cesta u poslovnim knjigama
kao imovinu općine u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Đulovac”
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br.8/X).

Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković, v.r.
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Nazivi, oznake i vrste nerazvrstanih cesta
oznaka

naziv

duljina/m

N1
N2
N3a
N3b
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18a
N18b
N19
N20a
N20b
N20c

Đulovac (ŽC 3301)- Puklica(L37134)
M.Bastaji (L37129)- Maslenjača
Maslenjača (ŽC 3301) -Maslenjača(L37127)
Maslenjača (N3a)- Maslenjača(L37127)
Maslenjača (N2)- V.Miletinac (L37128)
Batinjani (ŽC 3301) -Batinjani(L37152)
Batinjani (ŽC 3301) -B. Rijeka(L37152)
B.Rijeka (ŽC 3301) - B.Rijeka(L37152)
Vukovje(L37152) -Vukovje (L37152)
B.Kosa(L37122) -granica općine za I. Selo
Batinjani (ŽC 3301) -D. Vrijeska(L3122)
Maslenjača (L37127) -Maslenjača(N2)
M.Bastaji (L37129) -Maslenjača(N4)
M.Bastaji (L37129) -B. Brđani(L37128)
Potočani (ŽC 3301) -Katinac(D34)
Potočani (ŽC 3301) -Đulovac (ŽC 3301)
Đulovac (L40022) -Đulovac
S.Krivaja (L37135) -granica općine za Levinovac
Kravljak (ŽC 3301) -M.B.Gora (kod groblja)
Kravljak (ŽC 3301) -Kravljak (N18a)
D.Cjepidlake (L40022) -M.B.Gora(N18a)
M.B.Gora (N18a) -V.B.Gora (L37132)
V.B.Gora (N20a) -V.B.Gora (L37132)
V.B.Gora (N20a) -V.B.Gora (L37132)

1220
2120
1150
175
2950
1025
1200
1555
875
3030
3160
810
1680
3175
2585
3870
1570
4220
2890
1665
2730
3550
1425
375

N21
N22
N23

Đulovac (L40022) -Kravljak(N18a)
B.Brđani (L37128) -D.Cjepidlake(L40022)
B.Brđani (L37128) -M.Miletinac-granica općine za Djakovac

3055
5900
3540

N24

V.Bastaji (ŽC3301) - Škodinovac

2340

N25

Đulovac (L40022) -Stara Krivaja (L37135)

3780

N26

Stara Krivaja (L37135) -Nova Krivaja (L37136)

1120

UKUPNO m:

68740
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19.
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 302-01/16-01/1-1
URBROJ: 2111/05-01-16-01
Đulovac, 24. lipanj 2016.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11 i,144/12 i 19/13) i članka 31. Statuta Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ 2/XII i 4/XIII - Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine
Đulovac Općinsko vijeće Općine Đulovac, na 17. sjednici održanoj 24. lipnja 2016. godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o načinu korištenja nekretnine označene kao k.č.br. u k.o. 949/1, 950/1 i 951/1 Mali Bastaji i poduzimanju
daljnjih aktivnosti oko ulaganja u Poduzetničku zonu «Maslenjača»,
Članak 1.
U Poduzetničku zonu “Maslenjača“ koja obuhvaća područje katastarskih čestica u katastarskoj općini Mali
Bastaji: 640/12, 640/13, 637, 628/3, 628/4, 625/5, 625/6, 625/12, 625/16, 949/1, 950/1 i 951/1. mogu ulagati
poduzetnici (obrtnici i trgovačka društva) koja namjeravaju investirati u projekte koji su sukladno Prostornom planu
uređenja Općine Đulovac označeni kao izdvojeno građevinsko područje gospodarske namjene: proizvodna i
poslovna-I3 pretežno poljoprivredne namjene i I 4 pretežno poljoprivredne i ekonomske namjene.
Članak 2.
Nekretnine u Poduzetničkoj zoni Maslenjača označene kao k.č.br. 949/1, 950/1 i 951/1 koristit će se za
izgradnju sustava postrojenja aquaculture (završenog ciklusa obrade vode za uzgoj ribe) prema tehnologiji
izraelske grupe „Aquamaof“ (www.aquamaof.com) koja koristi proizvedenu energiju u svom proizvodnom ciklusu,
a fekalni otpad prerađuje u istom postrojenju kao energent u proizvodnji bioplina i koji se sastoji od industrijskih
bazena za uzgoj ribe, bazena za rasplod ribe, sustava recirkulacije vode, kanala za prolaz ribe, sustava filtriranja i
pripreme vode, te inženjernih sustava kao: energosustava – podsustava razvoda i predaje struje, podsustava
rasvjete, sustava opskrbe kisikom, sustava vodoopskrbe te sustava ventilacije i klimatizacije zgrade sa
procijenjenom proizvodnjom od max. 5000 tona ribe godišnje.
Predmetne nekretnine su vlasništvu Republike Hrvatske i za njih je općinski načelnik kao odgovorna osoba
Općine Đulovac nadležnom Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom podnio zahtjev za
darovanjem istih.
Članak 3.
Za upravljanje poduzetničkom zonom nadležan je Općinski načelnik, koji je ujedno i odgovorna osoba.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da objavi javni poziv za iskaz interesa ulaganje u Poduzetničku zonu
«Maslenjača» .
Po ishođenju Ugovora o darovanju predmetnih nekretnina ovlašćuje se općinski načelnik da sukladno uvjetima
iz ugovora o darovanju predmetnih nekretnina sa zainteresiranim ulagačima poduzima sve aktivnosti oko realizacije
ulaganja u istu prema predmetnoj namjeni.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković,v.r.
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20.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
KLASA:UP/I-310-01/16-01
URBROJ:2111/05-03-16-03
Đulovac, 24. lipanj 2016.
Na temelju članka 28. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga,
otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN 52/13 i 94/14), članka 31. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik
Općine Đulovac br. 2/XII), i članka 25. Odluke o izvršenju proračuna Općine Đulovac za 2016. godinu(„Službeni
glasnik Općine Đulovac br. 9/XIV), a sukladno Mišljenju Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županije,
klasa: UP/I-310-01/16-02/1, urbroj;2103-01-16-5 od 16.06.2016. , Općinsko vijeće Općine Đulovac donosi

ODLUKU
o otpisu duga koncesionaru Inter-promet Sirač po osnovi kamata
Članak 1.
Koncesionaru Inter-promet Sirač d.o.o. iz Sirača, Tomislavova 95, OIB: 74451385509 otpisuje se dug po osnovi
zateznih kamata u iznosu od 12.347,20 kn. (glavnica duga za zauzeto polje za 2012. i 2013. godinu (ID 66061) u
iznosu od 39.363,44 kn).
Članak 2.
Ovlašćuje se općinski načelnik za donošenje Rješenja o otpisu zateznih kamata, sukladno ovoj Odluci.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u („Službenom glasniku Općine Đulovac“).

Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković,v.r.
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OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI TEMELJ
Pravni temelj za donošenje ove Odluke je članka 28. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja,
obročnu otplatu duga, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN 52/13 i 94/14), članka 31. Statuta Općine Đulovac
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII), i članka 25. Odluke o izvršenju proračuna Općine Đulovac za 2016.
godinu(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 9/XIV), a sukladno Mišljenju Ureda državne uprave u Bjelovarskobilogorskoj županije, klasa: UP/I-310-01/16-02/1, urbroj;2103-01-16-5 od 16.06.2016.
II. OSNOVNA PITANJA I PRIKAZ STANJA KOJE SE UREĐUJE AKTOM
Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županije, dostavio je dana 16.06.2016. mišljenje za otpis kamata i
dokaz o uplati glavnice , klasa: UP/I-310-01/16-02/1, urbroj;2103-01-16-5 od 16.06.2016. kojom Općinu Đulovac
kao nadležno tijelo izvještava da je Koncesionar Inter-promet Sirač d.o.o. iz Sirača, Uredu dana 14.06.2016.
dostavio dokaz o jednokratnoj uplati glavnice duga za novonastale obveze utvrđene po rješenju Ministarstva
financija, Carinske uprave Područni carinski ured Osijek, klasa: UP/I-042-01/15-01/26, urbroj;513-02-7056/23-1512 od 24.11.2015.
Sukladno članku 28. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga, otpis ili
djelomičan otpis potraživanja (NN 52/13 i 94/14), Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županije dalo je
pozitivno mišljenje vezano za otpis duga po osnovi kamata za novonastale obveze utvrđene financijskim nadzorom
te je dostavilo dokaz o uplati glavnice duga za zauzeto polje za 2012. i 2013. godinu (ID 66061) u iznosu od
39.363,44 kn) te je Općini Đulovac kao nadležnom tijelu proslijedilo predmetno Mišljenje radi donošenja odluke o
otpisu duga po osnovi kamata.
Iz izvatka o promjenama i stanju na transakcijskom računu Općine Đulovac boj 116 vidljivo je da je je
Koncesionar Inter-promet Sirač d.o.o. iz Sirača dana 13.06.2016. izvršio jednokratnu uplatu duga u iznosu od
39.363,44 kn .
Sukladno navedenom, a budući da je 25. Odluke o izvršenju proračuna Općine Đulovac za 2016. godinu(„Službeni
glasnik Općine Đulovac br. 9/XIV), određeno da Općinsko vijeće na prijedlog načelnika može otpisati ili djelomično
otpisati potraživanja, ako bi troškovi naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja ili se ustanovi
apsolutna nemogućnost naplate, te se predlaže donošenje prijedloga Odluke.
III. PROCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU AKTA
Za provedbu ove Odluke nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Općine Đulovac za 2016. godinu.
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«Službeni glasnik Općine Đulovac» službeno je glasilo Općine Đulovac
Izdavač je Općina Đulovac.
Uredništvo: Đurina 132, Đulovac.
Glavni i odgovorni urednik: Jasna Erjavec, tajnik Vijeća Općine Đulovac.
Telefon: 043/382-028, telefaks: 043/382-027.
Naklada: 35 komada.
Tisak: Općina Đulovac.

