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1.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 361-01/19-01/2-4-1
Urbroj:2111/05-01-19-01
Đulovac, 23. rujan 2019.
Na temelju članka 53.i 54. Zakona o proračunu, (Narodne novine, broj 87/08,136/12 i 15/15), članka 31. Statuta
Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br.2/XII , 4/XIII -Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta
Općine Đulovac , 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac i 6/2019 - Statutarna Odluke
o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), sukladno Odluci o izvršenju Proračuna Općine Đulovac („Službeni
glasnik Općine Đulovac „ broj 13/2018 i 6/2019- izmjene i dopune ) Općinsko vijeće Općine Đulovac na svojoj
16. sjednici VII. saziva održanoj 23. rujna 2019. donijelo je
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
za pružanje usluga usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i opremanju Dječjeg
vrtića Sunce u Đulovcu“ 3/EVM JN/2019
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „SUNCE“ Đulovac o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i
opremanju Dječjeg vrtića Sunce u Đulovcu“ 3/EVM JN/2019 , KLASA: 361-01/19-01/2-4, URBROJ: 2111/05-0619-01 od 12.09.2019.
Članak 2.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Financijskom planu DV Sunce sukladno proračunu
općine Đulovac za 2019.-program Program:1008: OBRAZOVANJE Aktivnost:K100411: izgradnja zgrade DV
Sunce u Đulovcu pozicija; 225- izgradnja zgrade DV Sunce u Đulovcu , ekonomska klasifikacija: 42123: Zgrade
znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično), te Ugovoru o financiranju Klasa: 440-112/18-0704-01/0432, Urbroj: 343-2101/01-18-003 potpisan između Dječjeg vrtića i Agencije za plaćanje u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju od 21.12.2019. godine
Članak 3.
Po dobivanju suglasnosti na predmetnu odluku ravnateljici DV Sunce Hrvojki Vacka dopušta se i nalaže
potpisivanje Ugovora o pružanju usluga usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i opremanju
Dječjeg vrtića Sunce u Đulovcu“ 3/EVM JN/2019 , KLASA: 361-01/19-01/2-4, URBROJ: 2111/05-06-19-01 od
12.09.2019. sa odabranim ponuditeljem, ARHITEKTURA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i
trgovinu, Daruvar, trg kralja Petra Krešimira IV, br. 8.
.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Augustin Čović,v.r.
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2.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 361-01/19-01/2-5-1
Urbroj:2111/05-01-19-01
Đulovac, 23. rujan 2019.
Na temelju članka 53.i 54. Zakona o proračunu, (Narodne novine, broj 87/08,136/12 i 15/15), članka 31. Statuta
Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br.2/XII , 4/XIII -Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta
Općine Đulovac , 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac i 6/2019 - Statutarna Odluke
o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), sukladno Odluci o izvršenju Proračuna Općine Đulovac („Službeni
glasnik Općine Đulovac „ broj 13/2018 i 6/2019- izmjene i dopune ) Općinsko vijeće Općine Đulovac na svojoj
16. sjednici VII. saziva održanoj 23. rujna 2019. donijelo je
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
za pružanje usluga tehničke pomoći za upravljanje projektom i administracijom za projekt izvođenje
radova na izgradnji i opremanju Dječjeg vrtića Sunce u Đulovcu, Evidencijski broj nabave:4/EVM JN/2019
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „SUNCE“ Đulovac o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga tehničke pomoći za upravljanje projektom i administracijom za projekt
izvođenje radova na izgradnji i opremanju Dječjeg vrtića Sunce u Đulovcu, Evidencijski broj nabave:4/EVM
JN/2019, KLASA: 361-01/19-01/2-5, URBROJ: 2111/05-06-19-01 od 12.09.2019.
Članak 2.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Financijskom planu DV Sunce sukladno proračunu
općine Đulovac za 2019.-program Program:1008: OBRAZOVANJE Aktivnost:K100411: izgradnja zgrade DV
Sunce u Đulovcu pozicija; 225- izgradnja zgrade DV Sunce u Đulovcu , ekonomska klasifikacija: 42123: Zgrade
znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično), te Ugovoru o financiranju Klasa: 440-112/18-0704-01/0432, Urbroj: 343-2101/01-18-003 potpisan između Dječjeg vrtića i Agencije za plaćanje u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju od 21.12.2019. godine
Članak 3.
Po dobivanju suglasnosti na predmetnu odluku ravnateljici DV Sunce Hrvojki Vacka dopušta se i nalaže
potpisivanje Ugovora za pružanje usluga tehničke pomoći za upravljanje projektom i administracijom za projekt
izvođenje radova na izgradnji i opremanju Dječjeg vrtića Sunce u Đulovcu, Evidencijski broj nabave:4/EVM JN/2019
, KLASA: 361-01/19-01/2-5, URBROJ: 2111/05-06-19-01 od 12.09.2019. sa odabranim ponuditeljem , SARTURIS
CONSULTING obrt za poslovne usluge , vl. Mirna Gabor, Trg kralja Tomislava 2/1, 43500 Daruvar.
.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Augustin Čović,v.r.
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3.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 311-01/18-02/2
Ur. broj: 2111/05-01/19-01
Đulovac, 23. rujan 2019..
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine« broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11 , 144/12 ,19/13, 137/15 i 123/17) članka 31. Statuta Općine Đulovac (
„Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ,
2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac i 6/2019- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni
Statuta Općine Đulovac), Općinsko vijeće Općine Đulovac na svojoj 16. sjednici VII. Saziva održanoj 23. prosinca
rujna 2019.
I. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE ZA 2019. GODINU
Članak 1.
U Programu poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.
13/2018) u članku 3. točki 2. MJERE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA, iza podtočke 2.1. MJERE ZA POTICANJE
ZAPOŠLJEVANJE dodaje se podtočka:
„2.2. MJERE ZA POTICAJE ULAGANJA U POSLOVNO-PODUZETNIČKU ZONU
2.2.1. oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinos
2.2.2. oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
2.2.3. pravo na nenaplatno korištenje angažiranje snage električne energije „
Članak 2.
U članku 5. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 13/2018) iza točke 2. MJERE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA podtočke 2.1. MJERE ZA POTICANJE
ZAPOŠLJEVANJE, dodaje se podtočka:
„
„2.2. MJERE ZA POTICAJE ULAGANJA U POSLOVNO-PODUZETNIČKU ZONU
2.2.1. oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa:
Člankom 15. odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br.1/2019) Općinski
načelnik može od obveze plaćanja komunalnog doprinosa u potpunosti ili djelomično osloboditi investitore
koji grade građevine od izuzetnog značaja za gospodarski razvoj Općine Đulovac u područjima koja su
Prostornim planom uređenja Općine Đulovac određena za gospodarsku namjenu, proizvodno- poslovnu.
2.2.2. oslobađanje od plaćanja komunalne naknade:
Člankom 18. Odluke o komunalnoj naknadi Od obveze plaćanja komunalne naknade mogu se osloboditi fizičke i
pravne osobe koje prvi puta počinju obavljati djelatnost na području Općine Đulovac:
-

U prvoj godini rada 100 % iznosa komunalne naknade,
U drugoj godini rada 50% iznosa komunalne naknade,
U trećoj godini 25% iznosa komunalne naknade.

Pod pravnim i fizičkim osobama koje počinju obavljati djelatnost podrazumijevaju se pravne i fizičke osobe koje u
posljednjih 5 godina nisu obavljale istu ili sličnu djelatnost na području Općine Đulovac i koje djelatnost obavljaju u

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“
GODINA 2019.
BROJ 9
Đulovac, 15. listopad 2019. godine
11

poslovnim prostorijama odnosno na lokacijama na kojima se u posljednjih 5 godina nije obavljala ista ili slična
djelatnost, te pravne ili fizičke osobe koje već posluju na području Općine Đulovac, ako otvaraju nove poslovne
prostorije na novim lokacijama te povećavaju ukupan broj zaposlenih uz uvjet da i dalje posluju na postojećoj i
novoj lokaciji.
2.2.3. pravo na nenaplatno korištenje angažiranje snage električne energije
Poduzetnicima koji grade objekte za proizvodno-gospodarsku namjenu u Poduzetničkoj zoni Maslenjača
osigurava se besplatno korištenje angažirane električne energije ovisno o potrebama, a maksimalno do 200 kW.
Članak 3.
Ostale odredbe Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik
Općine Đulovac br. 13/2018) koje nisu obuhvaćene ovim izmjenama i dopunama ostaju na snazi.
Članak 4.
Ove izmjene i dopune Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu stupaju na
snagu danom donošenje a objavit će se u Službenom glasniku Općine Đulovac.

Klasa: 311-01/18-02/2
Ur. broj: 2111/05-01/19-01
Đulovac, 23. rujan 2019.
.
Predsjednik Općinskog vijeća
Augustin Čović,v.r.
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4.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Đurina 132, 43532 Đulovac
Općinsko vijeće
Klasa: 940-01/19-01/3
Urbroj:2111/05-01-19-01
Đulovac, 23. rujan 2019.
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, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 –
pročišćeni tekst) i članka 20. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine« broj, 52/18) Općinsko
vijeće Općine Đulovac na 16. sjednici održanoj dana 23.09. 2019. godine, donosi
ODLUKU
O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM
U VLASNIŠTVU OPĆINE ĐULOVAC ZA 2018. GODINU
I.
Ovom Odlukom usvaja se Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Đulovac za
2018. godinu kojeg je Općina Đulovac u obvezi donijeti u skladu s odredbama Zakona o upravljanju državnom
imovinom (»Narodne novine« broj, 52/18), te prema preporukama navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji
upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području
Bjelovarsko-bilogorske županije.
II.
Izvješće o provedbi Plana upravljanja konceptualno prati strukturu poglavlja godišnjeg plana upravljanja
imovinom u vlasništvu Općine Đulovac, utvrđenih Uredbom o obveznom sadržaju Plana upravljanja imovinom u
vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 24/14).
III.
Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Đulovac za 2018. godinu donosi
Općinsko vijeće Općine Đulovac o provedbi Plana upravljanja za prethodnu godinu a najkasnije do 30. rujna.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Đulovac«, a
objavit će se na službenoj web stranici Općine Đulovac i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o
pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Đulovac
Augustin Čović,v.r.
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1. UVOD
Općina Đulovac drugi put izrađuje Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom
u vlasništvu Općine Đulovac za 2018. godinu (dalje u tekstu i kao Izvješće za 2018.
godinu). Prema Zakonu o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine« broj
52/18) normirani su dokumenti upravljanja i raspolaganja imovinom: Strategija
upravljanja i raspolaganja imovinom, Plan upravljanja imovinom i Izvješće o provedbi
Plana upravljanja imovinom. Navedena tri dokumenta ključni su i međusobno povezani
dokumenti upravljanja i raspolaganja državnom imovinom.
Strategijom su određeni srednjoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom
uvažavajući pri tome gospodarske i razvojne interese Općine Đulovac. Planovi upravljanja
imovinom u vlasništvu Općine Đulovac usklađeni su sa Strategijom, sadrže detaljnu
analizu stanja i razrađene planirane aktivnosti u upravljanju pojedinim oblicima imovine
u vlasništvu Općine Đulovac. Plan upravljanja imovinom je jedinstveni dokument
sveobuhvatnog prikaza transparentnog upravljanja imovinom u vlasništvu Općine
Đulovac. Smjernice Strategije, a time i odrednica godišnjih planova jest pronalaženje
optimalnih rješenja koja će dugoročno očuvati imovinu, čuvati interese Općine Đulovac i
generirati gospodarski rast kako bi se osigurala kontrola, javni interes i pravično
raspolaganje imovinom u vlasništvu Općine Đulovac. Plan upravljanja Općinsko vijeće
Općine Đulovac donosi za razdoblje od godinu dana. Pobliži obvezni sadržaj Plana
upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisano je
Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike
Hrvatske (»Narodne novine«, broj 24/14).
Izvješće o provedbi Plana upravljanja prati strukturu svih poglavlja godišnjeg plana
upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Đulovac, utvrđenih Uredbom o obveznom
sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine,
broj 24/14). Slijedom navedenog, izrada svih plansko-upravljačkih dokumenata i
praćenje rezultata rada u nadležnosti su Općine Đulovac, te se oni obavljaju
transparentno, stručno i profesionalno, uvažavajući pri tome temeljna načela upravljanja
državnom imovinom – načelo javnosti, učinkovitosti, predvidljivosti i odgovornosti.
Materijal ovog Izvješća obuhvaća podatke sa stanjem na dan 31. prosinca 2018. godine.
Upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Općine Đulovac predstavlja važan
javni interes zbog očuvanja imovine za buduće generacije, aktiviranje gospodarskog rasta
i zaštitu nacionalnih interesa. Bitna je i transparentnost objave svih podataka vezanih za
upravljanje i raspolaganje imovinom kako bi naši građani imali uvid u popis imovine s
kojom Općina Đulovac raspolaže i na kakav način upravlja s njom.
Iskorak na osnovu dosadašnjem načinu upravljanja i raspolaganja imovinom koji je
bio zatvoren, Općina Đulovac je izradila i javno objavila Strategiju upravljanja i
raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Đulovac za razdoblje od 2017. do 2021.
godine (dalje u tekstu Strategija) koja je donesena 24. srpnja 2017. godine, Plan
upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Đulovac za 2017. godinu (dalje u tekstu Plan
upravljanja za 2017. godinu) koji je donesen 24. srpnja 2017. godine.,Plan upravljanja
imovinom u vlasništvu Općine Đulovac za 2018. godinu (dalje u tekstu Plan upravljanja
za 2018. godinu) koji je donesen 14.prosinca 2017. godine.
Smjernicama Europske unije u upravljanju imovinom upućuje se na nužnost
sveobuhvatne evidencije imovine kao infrastrukturne pretpostavke učinkovitog
upravljanja imovinom. Na Internet stranicama Općine Đulovac uspostavljena je
Evidencija imovine koji će se stalno ažurirati i kojim će se ostvariti internetska dostupnost
i transparentnost u upravljanju imovinom. Stoga je jedan od prioritetnih ciljeva koji se
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navode u Strategiji formiranje Evidencije imovine na način i s podacima propisanim za
registar državne imovine kako bi se osigurali podaci o cjelokupnoj imovini odnosno
resursima s kojima Općina Đulovac raspolaže.
Imovina koja je u vlasništvu Republike Hrvatske a nalazi se na području Općine
Đulovac može imati pokretačku snagu gospodarskog rasta Općine Đulovac dajući priliku
inovatorima, poduzetnicima i investitorima za ostvarenje prioriteta a u cilju napretka
cjelokupne zajednice. S toga Općina Đulovac prethodnih godina slala je Ministarstvu
državne imovine zahtjev za darovanje ali i ponovno zatražila darovanje i od Ministarstva
državne imovine.
Trgovačko društvo u (su)vlasništvu Općine Đulovac ima bitnu ulogu u gospodarstvu
Republike Hrvatske. Stoga je uloga Općine Đulovac da pomogne trgovačkom društvu u
svom (su)vlasništvu u razvoju sveobuhvatnog, šireg i transparentnog pregleda svog
poslovanja, kako bi se ostvarile planirane aktivnosti s krajnjem ciljem razvoja područja
Općine Đulovac i područja ostalih (su)vlasnika trgovačkog društvakao i cijele Republike
Hrvatske anticipiranjem utjecaja na državni proračun. Naglašavajući transparentan
pristup, Općina Đulovac na svojim mrežnim stranicama kontinuirano ažurira i objavljuje
Registar imenovanih članova nadzornog i upravnog odbora trgovačkog društva usvom
(su)vlasništvu.U navedenom Registru postavljena je i poveznice na trgovačko društvo
kako bi javnost imala uvid u njegovo poslovanje i izvješća koja objavljuju na svojim
Internet stranicama.
1.1.














Zakonske osnove - najvažniji propisi o upravljanju imovinom
Zakoni i podzakonski propisi:
Zakon o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine« 52/18),
Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih
građevina (»Narodne novine«, broj 80/11),
Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine«, broj
125/11, 64/15, 112/18),
Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj 68/18, 115/18),
Zakon o vodama (»Narodne novine«, broj 66/19),
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18, 115/18),
Zakon o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),
Zakon o željeznici (»Narodne novine«, broj 32/19),
Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18,
39/19),
Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18),
Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Republike
Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa
i projekta od interesa za opće dobro (Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske,
30/06/15),
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Zakon o Središnjem registru državne imovine (»Narodne Novine«, broj 112/18),
Uredba o Registru državne imovine (»Narodne novine«, broj 55/11),
Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu
Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 78/11),
Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne
novine«, broj 127/13)

Doneseni akti Općine Đulovac u 2018. godini kojima se utječe na upravljanje i
raspolaganje imovinom:
 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 01/18:
 Odluka o početku postupka jednostavne nabave roba -nabava kamenog materijala
za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2018. godinu
 Odluka o prihvaćanju ponude za pružanjem usluge izrada glavnog elektrotehničkog
projekta za obnovu javne rasvjete na području Općine Đulovac
 Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Đulovac za razdoblje od 2017.
do 2022. godine
 Odluka o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga izrade parcelacijskog elaborata
 Odluka o prihvaćanju ponude za nabavom i dobavom prednje traktorske ralice
 Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavom roba kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac
za 2018. godinu
 Odluka o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga izrada prijavnog obrasca i
dokumentacije za projekt Energetske obnove upravne zgrade Općine Đulovac, za
natječaj Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama
javnog sektora
 Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na postavljanju i ugradnji
centralnog grijanja u objekt društvenog doma u Vukovju, ev. broj: E-8-EVM-JN/2018
 Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na izgradnji odvodnje i
betoniranju platoa ispred društvenog doma u Koreničanima ev. broj: E-7-EVMJN/2018
 Odluka o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga izrade projekta i troškovnika i
stručnog nadzora na za izvođenje radova na izgradnji otvorenog odvodnog kanala
ispred zgrade društvenog doma u Koreničanima
 Odluka o prihvaćanju ponude za nabava i dobava prometne signalizacije na križanju
ceste i pruge ev. broj: E-61-1-EVM-JN/2018
 Odluka o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga izrade geodetska izmjere groblja
i izrade položajnog plana grobnih mjesta i grobnica -groblje Đulovac k.č.br. 7/1 k.o
Đulovac
 Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenje radova na postavljanju sustava tehničke
zaštite (panoramska kamera sa solarnim napajanjem ) ev.broj: E-57-1.2018-JN
 Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluge
opskrbe električnom energijom za poslovne korisnike za 2018. godinu
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 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 02/18:


















Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta općine Đulovac
Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Đulovac
I. izmjene i dopune proračuna Općine Đulovac za 2018. godinu i I. izmjene i dopune
Plana razvojnih programa Općine Đulovac za 2018.
Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2018. godini u općini Đulovac
Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine
Đulovac za 2017. godinu
Odluka o usvajanju Smjernica razvoja sustava zaštite i spašavanja Općine Đulovac
za 2018. godinu
Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenom popisu financijske imovine,
potraživanja i obaveza za 2017. godinu
Odluke o postupanju s dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima Općine Đulovac
Pravilnik kriterijima, mjerilima, uvjetima i postupku otpisa potraživanja i obveza
Općine Đulovac
Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom Općine
Đulovac za 2017. godinu
Odluka o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Odluka o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Odluke o prihvaćanju Izvješća trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za
ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja nakorištenje bez javnog poziva
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine
Đulovac u 2017. godini
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Đulovac
I. izmjene i dopune Plana javne nabave Općine Đulovac za 2018. godinu
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 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 03/18:




















Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na nabavi, dobavi i
postavljanju drvenog stupa za solarni panel i kameru u ulici J. Jelačića u Đulovcu
Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na postavljanju ograde na
mjesnom groblju u Potočanima ev. broj: E-28-1-EVM-JN/2018
Odluka o prihvaćanju ponude za pružanje usluga izrade troškovnika i potrebnih
nacrta za dovršenje postojeće mrtvačnice u Velikim Bastajima
Odluka o prihvaćanju ponude za pružanje usluga izrade projektantskog
troškovnika i potrebnih nacrta za modernizaciju postojeće ceste u naselju Puklica
(od raskrižja prema kamenolomu) dužine cca 650 m
Odluka o prihvaćanju ponude za pružanje usluga izrade projektantskog
troškovnika i potrebnih nacrta za izgradnju otvorenog igrališta te prilazne ceste s
parkiralištima uz postojeći društveni dom u Maslenjači
Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem na postavljanju vertikalne prometne
signalizacije na križanjima nerazvrstanih cesta u vlasništvu općine Đulovac i
željezničke pruge (L204 Banova Jaruga-Pčelić) ev.br. E-15-1/1-EVM-JN/2018
Odluka o objavi javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Općine Đulovac na području k.o. Potočani
Odluka o imenovanju Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Đulovac
Odluka o prihvaćanju ponude za pružanje usluga izrade vodoistražnih radova i
Programa (projekta) za ishođenje vodopravnih uvjeta kod Hrvatskih voda
Odluka o prihvaćanju ponude za pružanje usluga izvedbe geofizičkihgeoelektroničkih istraživanja na k.č.br. 950/1 k.o. Mali Bastaji
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za privremeni zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Općine Đulovac na području k.o. Potočani
Odluka o prihvaćanju ponude za pružanje usluga izrade projektantskog
troškovnika i potrebnih nacrta (uključivo potrebnu premjeru na terenu): za
modernizaciju postojeće ceste u naselju Puklica-od priključka na županijsku cestu
prema kamenolomu "Šandrovac" (cca 775 m); oznake ŽC 3301 -L37
Odluka o prihvaćanju ponude za pružanje usluga izrade projektantskog
troškovnika i potrebnih nacrta (uključivo potrebnu premjeru na terenu) za
modernizaciju postojeće ceste u naselju Vukovje (cca 26 m); oznake L37 152 i u
naselju Batinjska Rijeka (cca 194 m); oznake ŽC 3301 - L37 152
Odluka o prihvaćanju ponude PZ SKOČAJ za nabavom i montažom traktorskih guma

 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 04/18:


Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na izgradnji nadstrešnice i
opločenju ostalih prostora na objektu mrtvačnice u Velikim Bastajima evidencijski
broj nabave: E-I/1-EVM-JN/2018
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Odluka o prihvaćanju ponude za pružanje usluga stručni nadzor na izvođenju
radova na dovršetku postojeće mrtvačnice u Velikim Bastajima
Odluka o pokretanju postupka slanja zahtjeva za dostavom ponuda za pružanje
geodetskih usluga (geodetske snimke, parcelacijskog elaborata i geodetske
podloge) potrebnih za izradu idejnog i glavnog projekta izgradnje komunalne
infrastrukture udijelu Poduzetničke zone Maslenjača
Odluka o prihvaćanju ponude za pružanje geodetskih usluga (geodetske snimke,
parcelacijskog elaborata i geodetske podloge) potrebnih za izradu idejnog i glavnog
projekta izgradnje komunalne infrastrukture udijelu Poduzetničke zone
Maslenjača
Odluka o pokretanju postupka slanja zahtjeva za dostavom ponuda za pružanje
usluga izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Đulovac
Odluka o prihvaćanju ponude za nabavom i dobavom posuđa za opremanje
društvenog doma u Borovoj Kosi
Odluke o izradi Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Đulovac
Odluka o prihvaćanju ponude za pružanje usluga izrade Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Đulovac
Odluka o početku postupka jednostavne nabave za izvođenjem radova na izradi
pokusno-piezometarske bušotine s osvajanjem i pokusnim crpljenjem na lokalitetu
Poduzetničke zone Maslenjača-Mali Bastaji
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na
okoliš za Plan gospodarenja otpadom Općine Đulovac za razdoblje od 2017. do
2022. godine
Odluka o donaciji financijskih sredstava Radio klubu „JAN HUS“ Daruvar
Odluka o donaciji sredstava za sufinanciranje nabave električnih pastira
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem
radova na košnji općinskih groblja na području Općine Đulovac u 2018. godini,
ev.br. nabave E-28-2/-EVM-JN/2018
Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na rušenju i odvozu stabala na
groblju u Borovoj Kosi
Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem dodatnih radova na postavljanju i
ugradnji centralnog grijanja u objekt društvenog doma u Vukovju
Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na izradi cementne glazure na
objektu mrtvačnice u Velikim Bastajima
Odluka o početku postupka jednostavne nabave za izvođenjem radova na košnji
bankina nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac u 2018. godini
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem
radova na izradi pokusno-piezometarske bušotine s osvajanjem i pokusnim
crpljenjem na lokalitetu Poduzetničke zone Maslenjača-Mali Bastaji, ev.br. nabave
E-23-1/-EVM-JN/2018
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Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem
radova na košnji bankina nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac ev.br.
nabave E-27-1/2018-JN
Odluka o donaciji financijskih sredstava Vijeću srpske nacionalne manjine Grada
Daruvara
Odluka o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga izrade dokumentacije za
nadmetanje za postupak javne nabave male vrijednosti za mjeru 7.2.2.rekonstrukcija nerazvrstane ceste N2 Mali Bastaji (L37129) – Maslenjača

 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 05/18:





Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području
Općine Đulovac
Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Đulovac za razdoblje od
2017. do 2022. godine
Plana gospodarenja otpadom Općine Đulovac za razdoblje od 2017. do 2022.
godine

 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 06/18:












Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2018. godini u općini Đulovac
Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na
području Općine Đulovac u 2018. godini
Odluka o osnivanju prava građenja na k.č.br. 221/5 k.o Đulovac u korist DV Sunce
Đulovac
Odluka o osnivanju prava građenja na k.č.br. 949/1 i k.č.br. 950/1 k.o. Mali Bastaji
u vlasništvu Općine Đulovac
Odluka o kupnji nekretnine označene kao k.č.br. 175/4 k.o. Đulovac
Odluka o plaćanju troškova priključenja HEP-ODS Elektra Križ u svrhu priključenja
građevine na lokaciji PZ Maslenjača
Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu za radove na
rekonstrukcija nerazvrstane ceste N2 Mali Bastaji (L37129) –Maslenjača
Odluka ovisini jedinične zakupnine za zakup poslovnog prostora u vlasništvu
Općine Đulovac
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu
Općine Đulovac
Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dostavu prijava za korištenje sredstava za
rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac
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 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 07/18:



Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske za općinu Đulovac
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske za općinu Đulovac

 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 08/18:



















Odluka o početku postupka javne nabave jednostavne vrijednosti za izvođenjem
radova na izgradnji asfaltnog sportskog igrališta polivalentne namjene s
uređenjem prilaznog puta i parkirališta uz društveni dom u Maslenjači
Odluka o početku postupka javne nabave jednostavne vrijednosti za izvođenjem
radova na rekonstrukciji dijela nerazvrstane ceste za naselje Puklica
(modernizaciji cca 600 m' nerazvrstane ceste N1 Đulovac (ŽC3301) – Puklica
(LC37134) prema kamenolomu Šandrovac
Odluku o objavi obavijesti o produljenju roka za dostavu ponuda upostupka
jednostavne nabave za izvođenjem radova za izvođenjem radova na izgradnji
asfaltnog sportskog igrališta polivalentne namjene s uređenjem prilaznog puta i
parkirališta uz društveni dom u Maslenjači,
Odluka o prihvaćanju ponude za izradu projektantskih troškovnika i potrebnih
nacrta (uključivo potrebnu premjeru na terenu) za nerazvrstane ceste (VukovjeDobra Kuća, Batinjska Rijeka, Vrijeske i matičnog ureda u Đulovcu)
Odluka o donaciji financijskih sredstava Moto klubu Daruvar
Odluka o donaciji sredstava-HVIDRA Daruvar
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom Javnog natječaja za zakup
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac na k.č. 116, k.o. Đulovac, na adresi
Veliki Bastaji
Odluka o početku postupka javne nabave jednostavne vrijednosti za izvođenjem
radova na izradi projektno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske
dozvole za izgradnju javne zgrade (multifunkcionalne namjene) u Đulovcu na
k.č.br. 7/1 k.o. Đulovac
Odluka o prihvaćanju ponude za o pružanjem usluga stručnog nadzora nad
izvođenjem radova na izgradnji asfaltnog sportskog igrališta polivalentne namjene
s uređenjem prilaznog puta i parkirališta uz društveni dom u Maslenjači
Odluka o prihvaćanju ponude za nabavom i dobavom posuđa za opremanje
društvenog doma u Vukovju
Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem
radova na rekonstrukciji dijela nerazvrstane ceste za naselje Puklica
(modernizaciji cca 600 m' nerazvrstane ceste N1 Đulovac (ŽC3301) – Puklica
(LC37134) prema kamenolomu Šandrovac E-14-EVM/2018-JN
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Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na uređenju prostora
matičnog ureda u Đulovcu, Đurina 130, evidencijski broj nabave: E-10-1-EVMJN/2018
Odluka o prihvaćanju ponude za o pružanjem usluga stručnog nadzora nad
izvođenjem radova na rekonstrukciji dijela nerazvrstane ceste za naselje Puklica modernizacija cca 600 m' nerazvrstane ceste N1 Dulovac (2C3301) - Puklica
(LC37134) prema kamenolomu Šandrovac
Odluka o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga stručnog nadzora nad
izvođenjem radova na uređenju postojećeg prostora za matični ured u Đulovcu
(Đurina 130)
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu
projektno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izradu
cjevovoda za dovod vode u Poslovnu zonu Maslenjača uz postizanje uvjeta
korištenja iste za poljoprivrednu ili sličnu proizvodnju
Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na nabavi, dobavi i
postavljanju rasvjete (reflektora) na igralištu kod škole u Donjoj Vrijeski
Odluka o prihvaćanju ponude za izradu projektnih zadataka
Odluka o prihvaćanju ponude za izradom Plana upravljanja imovinom za 2019.
godinu
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za rekonstrukciji nerazvrstane ceste N2
Mali Bastaji (L37129)–Maslenjača
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga stručnog nadzora
nad izvođenjem radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste N2 Mali Bastaji
(L37129)–Maslenjača
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja za izvođenjem radova na izradi Glavnog projekta za ishođenje
građevinske dozvole i Izvedbenog projekta za namjeravani zahvat u prostoru –
izgradnju javne zgrade (dječji vrtić) u Đulovcu na k.č.br. 221/5 k.o. Đulovac
Odluka o osnivanju prava građenja na k.č.br. 951/1 k.o. Mali Bastaji u vlasništvu
Općine Đulovac
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Đulovac za Projekt
izgradnje javne zgrade (dječji vrtić) u Đulovcu na k.č.br. 221/5 k.o. Đulovac
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Đulovac za Projekt
izgradnje kanalizacijskog sustava na području naselja Đulovac sa rekonstrukcijom
postojeće vodovodne mreže i to u dijelu katastarskih općina Đulovac, Puklica i
Krivaja
III. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2018. godini u općini Đulovac

 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 09/18:


Odluka o početku postupka javne nabave jednostavne vrijednosti za izradu
projektno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za
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rekonstrukciju i proširenje vodoopsrkrbnog sustava općine Đulovac,
vodoopskrbni cjevovodi naselja Kravljak i Gornje Cjepidlake
Odluka o davanju suglasnosti o izmjeni i dopuni podataka u Ugovoru o zakupu
poslovnog prostora
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu
projektno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za
rekonstrukciju i proširenje vodoopsrkrbnog sustava općine Đulovac,
vodoopskrbni cjevovodi naselja Kravljak i Gornje Cjepidlake
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem
usluga izrade IV. izmjene i dopune Prostornog planaopćine Đulovac
Odluka o prihvaćanju ponude za izradu procijene vrijednosti nekretnina i zemljišta
u vlasništvu Općine Đulovac
Odlukao isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja
stambenog pitanja Marjan Matić
Odluka o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja
stambenog pitanja Anđelko Jaković
Odluka o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja
stambenog pitanja Stjepan Šilar
Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đulovac
III. Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac
Odluka o izradi ciljane izmjene Prostornog plana uređenja Općine Đulovac
Ispravak Odlukeo odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga stručnog
nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste N2 Mali
Bastaji (L37129) – Maslenjača
Ispravak Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Đulovac

 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 10/18:








Odluka o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja
stambenog pitanja Dragan Matić
Odluka o početku postupka javne nabave jednostavne vrijednosti za pružanje
usluga izrade dokumentacije za nadmetanje za izvođenje radova na rekonstrukciji
društvenog doma u Velikim Bastajima za natječaj iz programa ruralnog razvoja
mjera
Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova izvođenje radova na izradi
betonske ploče u Koreničanima (pravoslavno groblje)
Odluka o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja
stambenog pitanja Antun Matić
Odluka o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja
stambenog pitanja Petar Jaković
Odluka o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja
stambenog pitanja Josip Matić
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Odluka o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja
stambenog pitanja Viktor Jaković
IV. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2018. godini u općini Đulovac
III. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području
općine Đulovac za 2018. godinu
Odluke o usvajanju prijedloga o zamjeni nekretnina između Hrvatskih šuma i
Općine Đulovac
Izmjene i dopune Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji
na području Općine Đulovac
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Đulovac za Projekt
„Rekonstrukcija javne zgrade i sportskog terena „NK Tomislav“

 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 11/18:















Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na demontaži stare i
postavljanju nove elektroinstalacije u prostoru matičnog ureda u Đulovcu
Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na sanaciji divljeg odlagališta
otpada u Batinjanima
Odluka o prihvaćanju ponude za nabavom i automobila marke Škoda roomster
1,65 TDI Elegance
Odluka o imenovanju Stalnog sastava izbornog povjerenstva za provođenje izbore
za članove Vijeća mjesnih odbora Općine Đulovac
Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu zaizvođenje radova
na sanaciji i zatvaranju odlagališta neopasnog otpada u naselju Cjepidlake
Odluka o prihvaćanju ponude o izvođenju radova na ugradnji centralnog grijanja
u prostorijama matičnog ureda u Đulovcu
Odluka odabiru najpovoljnije ponude za rekonstrukcija i dogradnja doma u
Velikim Bastajima
Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na rekonstrukcijidjelomičnom prekrivanju krovišta objekta društvenog doma u Borovoj Kosi
Odluka o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja
stambenog pitanja Gordana Čović
Odluka o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja
stambenog pitanja Zoran Kolić
Odluka o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja
stambenog pitanja Anđelko Kolić
Odluka o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja
stambenog pitanja Robert Čović
Odluka o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja
stambenog pitanja Snježana Jozić
Odluka o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja
stambenog pitanja Anželina Tomić
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Odluka o isplati bespovratnih sredstava
stambenog pitanja Maja Jozić Valentić
Odluka o isplati bespovratnih sredstava
stambenog pitanja Gega Đorđević
Odluka o isplati bespovratnih sredstava
stambenog pitanja Kolić Anđelko
Odluka o isplati bespovratnih sredstava
stambenog pitanja Zefa Kristić
Odluka o isplati bespovratnih sredstava
stambenog pitanja Ivan Jozić
Odluka o isplati bespovratnih sredstava
stambenog pitanja Anica Kolić
Odluka o isplati bespovratnih sredstava
stambenog pitanja Ageta Kolić

u okviru mjera za poticanje rješavanja
u okviru mjera za poticanje rješavanja
u okviru mjera za poticanje rješavanja
u okviru mjera za poticanje rješavanja
u okviru mjera za poticanje rješavanja
u okviru mjera za poticanje rješavanja
u okviru mjera za poticanje rješavanja

 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 12/18:















Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na rekonstrukcijidjelomičnom prekrivanju krovišta objekta društvenog doma u Borovoj Kosi
Odluka o prihvaćanju ponude za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju Javne
zgrade-Mrtvačnice u naselju Borova Kosa, na k.č.br. 1712, k.o. Vrijeska
Odluka o početku postupka javne nabave jednostavne vrijednosti za pružanjem
usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i dogradnji
doma u Velikim Bastajima
Odluka o donaciji financijskih sredstava-Počasni Bleibourški vod
Odluka o donaciji financijskih sredstava-Rudolf Seiner Daruvar
Odluka o isplati sredstava za subvencioniranje osiguranja poljoprivredne
proizvodnje OPG KSENKA BELAČIĆ
Odluka o prihvaćanju ponude MOBES KVALITETA j.d.o.o. za održavanja softwarea Projekt upravljanja i raspolaganja imovinom u periodu 01.01.2019.-31.12.2019.
Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova izvođenje radova na izradi
betonske ploče u Puklici (pokraj izvora)
Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova izvođenje radova na izradi
betonske ploče u Velikom Miletincu (kod raskrižja)
Odluka o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga izrade geodetskog elaborata
parcelacijskog elaborata na k.č.br.1238/2 i 1235 k.o. vrijeska (groblje Kovačevac)
Odluka o prihvaćanju ponude za izradu izmjene glavnog projekta rekonstrukcija i
proširenje spojnog vodoopsrkrbnog cjevovoda Gornja Vrijeska
Odluka o prihvaćanju ponude za izradu projektnog zadatka za ishođenje projektne
dokumentacije: proširenje prometne infrastrukture za PZ Maslenjaču
Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova izvođenje radova na izradi i
uređenju bankina nerazvrstane ceste u Puklici
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Odluka o isplati sredstava za sufinanciranje mjere 6.3.1. „Potpora razvoju malih
poljoprivrednih gospodarstava“-RA Daruvar
Odluka o isplati sredstava za sufinanciranje mjere 6.3.1. „Potpora razvoju malih
poljoprivrednih gospodarstava“–Saturis savjetovanje
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenjem radova na sanaciji i
zatvaranju odlagališta neopasnog otpada Cjepidlake
Odluka o zaduženju za financijski kredit za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i
izgradnje vodovodne mreže
Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine
Đulovac za 2019. godinu

 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 13/18:








1.2.

V. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2018. godini u općini Đulovac
IV. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području
općine Đulovac za 2018. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Đulovac za
2019. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini u
Općini Đulovac
Odluka 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 u 2019.
godini
II. Izmjene i dopune programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih
obitelji na području Općine Đulovac
Kadrovske osnove za rad

Općina Đulovac je koncem 2018. imala 5 zaposlenika (2 dužnosnika volontera , 5 u
jedinstvenom upravnom odjelu) te 2 osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez
zasnivanja radnog odnosa. Poslovi upravljanja i raspolaganja nekretninama obavljaju se
unutar jedinstvenog upravnog odjela, a kontrolu navedenih poslova obavljaju odgovorne
osobe. Prema odredbama Statuta imovinom upravljaju načelnik i općinsko vijeće. Pisane
procedure za obavljanje poslova upravljanja i raspolaganja nekretninama su donesene
2013., a njima su utvrđene odgovornosti pročelnik jedinstvenog upravnog odjela,
načelnika i povjerenstva za popis imovine.
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2. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM
DRUŠTVOM U (SU)VLASNIŠTVU OPĆINE ĐULOVAC
Trgovačko društvo kojem je (su)vlasnik Općina Đulovac veoma je važno za
zapošljavanje, znatno pridonosi cjelokupnoj gospodarskoj aktivnosti i pruža usluge od
javnog interesa s osobinama javnog dobra. Unatoč svom specifičnom karakteru, ono mora
prilagoditi svoju organizaciju i poslovanje izazovu konkurencije te učinkovito poslovati, a
sve u skladu s principima tržišnog natjecanja.
Bitna smjernica u Strategiji upravljanja i raspolaganja imovinom koja se odnosi na
trgovačko društvo u (su)vlasništvu Općine Đulovac je unapređenje korporativnog
upravljanja i vršenje kontrola Općine Đulovac kao (su)vlasnika trgovačkog društva.
Odgovornost za rezultate poslovanja trgovačkog društva u (su)vlasništvu Općine Đulovac
uključuje složen proces aktivnosti uprave i nadzornog odbora, upravljačkih prava i
odgovornosti.
Tablica 1. Trgovačko društvo u (su)vlasništvu Općine Đulovac

Naziv društva
Darkom d.o.o.

Sjedište
društva
Daruvar

OIB

Temeljni
kapital
u kunama

51300447786 15.555.200,00

Postotak
vlasništva
Općine
Đulovac
3,50

2.1. Registar imenovanih članova - nadzornog odbora i uprave
Općina Đulovac je na svojoj Internet stranici objavila Registar imenovanih članova
nadzornog odbora i uprave trgovačkog društva u svom (su)vlasništvu. Registar
imenovanih članova nadzornog odbora i uprave trgovačkog društva prikazuje članove
nadzornog odbora i uprave trgovačkog društva u (su)vlasništvu Općine Đulovac.
Registar je temeljen na postojećim podacima iz Sudskog registra. Podaci su prikazani
temeljem provedenih upisa u Sudski registar.
Tablica 2. Registar imenovanih članova nadzornog odbora i uprave trgovačkog društva u 2017. i 2018.
godini

Trgovačko
društvo

Darkom d.o.o.
za komunalnu
djelatnost
Daruvar

Nadzorni odbor
2017.
2018.
Boris Bogdan, predsjednik
Boris Bogdan, predsjednik
Stjepan Trkač, zamjenik
Stjepan Trkač, zamjenik
Želimir Bušić, član
Petar Deligegić, član
Emina Šimek Kovačić, članica
Emina Šimek Kovačić, član
Tihomir Horvat, član
Staša Pilizzari, član
Dunja Bolanča, članica
Dunja Bolanča, član
Marijana Weiser, članica
Marijana Weiser, član
Uprava/Osoba za zastupanje
2017.
2018.
Djedović,
Robert
Marinić, Ivana
univ.bacc.ing.mech., predsjednik uprave

predsjednik
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Općina Đulovac ažurira objavljene podatke u Registru imenovanih članova nadzornog odbora i uprave, te će u suradnji s trgovačkim društvom nastojati da se
pravovremeno podnose prijedlozi za upis promjena u Sudski registar, budući da upis
promjene podataka o nadzornom odboru i upravi u javnom Sudskom registru nadležnog
trgovačkog suda može zatražiti jedino društvo, te je tek nakon takva upisa podatak
službeno verificiran i valjan za javnu upotrebu i objavu.
2.2. Operativne mjere upravljanja trgovačkim društvom u (su)vlasništvu Općine
Đulovac
Tijekom 2018. godine Općina Đulovac je u okviru upravljanja (su)vlasničkim
udjelom trgovačkog društva obavljala sljedeće poslove:
1. Kontinuirano prikupljala i analizirala izvješća o poslovanju dostavljena od
trgovačkog društva.
Tablica 3. Obvezni sadržaj svih izvješća koje trgovačko društvo dostavlja Općini Đulovac

Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Naziv dokumenta
Bilanca
Račun dobiti i gubitka
Ostvareni financijski rezultati u zadanom razdoblju u odnosu na isto
razdoblje prethodne godine i u odnosu na plan
Ostvareni financijski rezultati po djelatnostima/sektorima
Ostvareni troškovi rada za razdoblje
Ostvarenje proizvodnje - naturalni pokazatelji
Obujam i struktura zaliha (ukoliko je primjenjivo i od većeg utjecaja na
poslovanje)
Investicije za tekuće razdoblje (ostvareno i planirano)
Plan restrukturiranja (plan i ostvarenje)
Planirani projekti za poslovnu godinu i ostvarenje
Ostvareni rezultati poslovanja za trogodišnje razdoblje, usporedba sa
planom ostvarenja (Napomena: u godišnjem izvješću)
Struktura vlasništva

2. Sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama uredbe o sastavljanju i predaji izjave o
fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, predsjednik Uprave
trgovačkog društva u (su)vlasništvu Općine Đulovac do 31. ožujka tekuće godine za
prethodnu godinu dostavlja načelniku Izjavu, popunjeni Upitnik, Plan otklanjanja
slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima
utvrđenima prethodne godine i Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog
upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana. Predsjednik Uprave
trgovačkog društva u (su)vlasništvu više jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, dostavlja Izjavu,
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popunjeni Upitnik, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim
slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i Mišljenje unutarnjeg
revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila
revidirana dostavlja čelniku, one jedinice lokalne i/ili područne (regionalne)
samouprave koja ima najveći udio u (su)vlasništvu trgovačkog društva, a svim
ostalim jedinicama lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave koje imaju
udjele u vlasništvu dostavlja na znanje presliku dostavljene dokumentacije.Iznimno,
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju jednake udjele u
(su)vlasništvu trgovačkog društva koje su zajednički osnovale, a od kojih niti jedna
nema najveći udio u (su)vlasništvu i jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave moraju se međusobno dogovoriti kojoj od jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave predsjednik uprave trgovačkog društva dostavlja do 31.
ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, Izjavu, popunjeni Upitnik, Plan
otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i
nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i Mišljenje unutarnjeg revizora o
sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila
revidirana.Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje temeljem
najvećeg udjela u (su)vlasništvu odnosno dogovora provjeravaju Izjave i Upitnike
te Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne
godine koje im dostavljaju trgovačka društva u (su)vlasništvu više jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave kojima su osnivači više jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave o provedenim provjerama obavještavaju druge
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju udjele u
(su)vlasništvu, odnosno koje su osnivači.
3. Donijela Odluku o ustroju Registra imenovanih članova nadzornog odbora i uprave
trgovačkog društva te ga ažurira i objavljuje na Internet stranici.
2.3. Mjere unapređenja upravljanja trgovačkim društvom u (su)vlasništvu Općine
Đulovac
Mjere unapređenja upravljanja trgovačkim društvom u (su)vlasništvu Općine
Đulovac su sljedeće:
 u suradnji s ostalim (su)vlasnicima trgovačkog društva provodio se natječaj za izbor
Uprave trgovačkih društava;
 nakon analize stanja i poslovnih rezultata trgovačkog društva i održanih glavnih
godišnjih skupština trgovačkog društva, unapređuje se način, opseg, analiza i
objavljivanje podataka;
 sudjeluje na skupštinama trgovačkog društva i prati provedbu odluka skupštine
trgovačkog društva;
 unaprjeđuje interni Registar imenovanih članova nadzornog odbora i uprave, uz
poboljšanje ažurnosti. Registar imenovanih članova nadzornog odbora i uprave,
postavljen je na Internet stranici Općine Đulovac kako bi bio dostupan javnosti;
 na Internet stranici Općine Đulovac u Registru imenovanih članova nadzornog
odbora i uprave postavljena je poveznica na trgovačko društvo kako bi bila dostupna
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izvješća i ostali podaci iz djelokruga trgovačkog društva a sve u cilju obavještavanja
potencijalnih investitora i zainteresirane javnosti.
2.4. Provedbene mjere tijekom 2018. godine vezane za smjernice određene
Strategijom, a koje se odnose na trgovačko društvo u (su)vlasništvu Općine
Đulovac
Provedbene mjere tijekom 2018. godine vezane za smjernice određene Strategijom,
a koje se odnose na trgovačko društvo u (su)vlasništvu Općine Đulovac su sljedeće:
 u Registru imenovanih članova nadzornog odbora i uprave postavljena je poveznica
na trgovačko društvo kako bi bila dostupna izvješća o poslovanju i ostali podaci iz
djelokruga trgovačkog društva;
 provjerava se dostavljena Izjava o fiskalnoj odgovornosti;
 osoba zadužena za nepravilnosti spremna je zaprimati obavijesti o nepravilnostima
i sumnjama na prijevaru te poduzimati potrebne mjere i o tome obavještavati
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i nadležno tijelo za nepravilnosti i
prijevare pri Ministarstvu financija;
 provjerava se upravljanje trgovačkim društvom u (su)vlasništvu Općine Đulovac
obavlja li se transparentno i odgovorno, profesionalno i učinkovito u skladu sa
Zakonom o trgovačkim društvima, što se osigurava kroz rad i izvještavanje
predstavnika (su)vlasnika u nadzornom odboru i skupštini trgovačkog društva te
uspostavom unutarnje revizija i nadzora;
 u smislu jačanja sprečavanja korupcije u trgovačkom društvu u (su)vlasništvu
Općine Đulovac upućuje se trgovačkom društvu provjera ovlasti glede sukoba
interesa članova nadzornog odbora i uprave;
 preporuča se trgovačkom društvu javna objava bitnih informacija na njihovim
Internet stranicama. Bitne informacije koje bi trebale biti objavljenje na njihovim
Internet stranicama su:ciljevi društva i informacije o njihovom ispunjavanju,
vlasničku i glasačku strukturu trgovačkog društva, svaku financijsku pomoć
(garancije, subvencije, preuzete obveze), popis gospodarskih subjekata s kojima su
u sukobu interesa u smislu propisa o javnoj nabavi, donesen plan nabave u skladu s
propisima o javnoj nabavi, registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
koji sadrži podatke u skladu s propisima o javnoj nabavi. Dio ovih podataka
prikazani su i objavljeni u Planu upravljanja imovinom za 2018. godinu u dijelu
„Pregled poslovanja trgovačkog društva u (su)vlasništvu Općine Đulovac“ koje je
dostavilo samo trgovačko društvo;
 preporuča se da doneseni akti kojima se reguliraju obveze i odgovornosti
trgovačkog društva moraju biti transparentno objavljeni općoj javnosti i s tim
povezani troškovi morali bi se pokriti na transparentan način.
Tablica 4. Sažeti prikaz ciljeva i realizirane aktivnosti izvedbenih mjera upravljanja trgovačkim
društvom u (su)vlasništvu Općine Đulovac u 2018. godini

Ciljevi

Mjere

Kratko pojašnjenje
aktivnosti mjera

Realizirane
aktivnosti
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Donošenje Odluke
i/ili procedure o
rokovima i načinu
izvještavanja
trgovačkog
društva
u
(su)vlasništvu
Općine Đulovac

Implementiranje
operativnih
mjera
upravljanja
trgovačkim
društvom
u (su)vlasništvu
Općine Đulovac

Donošenje Odluke
i/ili
procedure
nadzora fiskalne
dokumentacije
trgovačkog
društva

Odluka o ustroju
registra
imenovanih
članova nadzornog
odbora i uprave

Kontinuirano prikupljati
i analizirati izvješća o
poslovanju dostavljena
od trgovačkog društva.
Trgovačko društvo u
(su)vlasništvu
Općine
Đulovac
dužno
je
dostaviti
financijska
izvješća, a obavezni
sadržaj svih izvješća je
naveden u tablici broj 3.
Sukladno
Uredbi
o
izmjenama i dopunama
uredbe o sastavljanju i
predaji izjave o fiskalnoj
odgovornosti i izvještaja
o primjeni fiskalnih
pravila,
predsjednik
uprave
trgovačkog
društva u (su)vlasništvu
Općine Đulovac do 31.
ožujka tekuće godine za
prethodnu
godinu
dostavlja
načelniku
presliku
Izjave,
popunjeni Upitnik, Plan
otklanjanja slabosti i
nepravilnosti, Izvješće o
otklonjenim slabostima i
nepravilnostima
utvrđenima prethodne
godine
i
Mišljenje
unutarnjih revizora o
sustavu
financijskog
upravljanja i kontrola za
područja koja su bila
revidirana.
Popunjavati i ažurirati
Registar
imenovanih
članova
nadzornog
odbora i uprave društva,
te objavljivati podatke na

Izvješća se uredno
dostavljanu,
analiziraju
i
spremaju ali ne
postoji pisani akt
o rokovima i
načinu
izvještavanja
trgovačkog
društva
u
(su)vlasništvu
Općine Đulovac.
Izvješća se uredno
dostavljaju ali ne
postoji pisani akt
o nadzoru fiskalne
dokumentacije
trgovačkog
društva.

Odluka
kao
i
Registar
su
ustrojeni
i
postavljeni
na
Internet
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društva

Internet stranici.

Natječaj za izbor Provođenje natječaja za
Uprave trgovačkog izbor Uprave trgovačkog
društva
društva.

Mjere
unapređenja
upravljanja
trgovačkim
društvom
u (su)vlasništvu
Općine Đulovac

Poticanje
objavljivanja
podataka za opću
javnost na Internet
stranici
trgovačkogdruštva

Objava
izvješća
poslovanja
trgovačkog
društva
u
(su)vlasništvu
Općine Đulovac

Povećanje
transparentnosti

Javna
objava
informacija
Provjera izjave o
fiskalnoj
odgovornosti
Uspostava revizije
i
nadzor
imenovane
osobe
za
nepravilnosti
Objava izjava o
sukobima interesa

Nakon analize stanja i
poslovnih
rezultata
trgovačkog društva i
održane glavne godišnje
skupštine
trgovačkog
društva,
unapređivati
način, opseg, analizu i
objavljivanje podataka.
Na Internet stranici
Općine Đulovac bit će
dostupna Izvješća koje će
sadržavati podatke o
poslovanju trgovačkog
društava u vlasništvu
Općine
Đulovac
na
temelju
podataka o
poslovanju iz prethodne
godine, a sve u cilju
obavještavanja
potencijalnih investitora
i zainteresirane javnosti.
Jačanje
sprečavanja
korupcije u trgovačkom
društvu u (su)vlasništvu
Općine Đulovac vršit će
se provjerom sukoba
interesa članova uprava i
nadzornog
odbora,
provođenjem
savjetovanja s javnošću,
javnom
objavom
informacija, uspostavom
revizije te nadzorom

stranicama kako
bi bili dostupni
javnosti.
Natječaj
se
provodi u suradnji
i
dogovoru
s
ostalim
(su)vlasnicima
trgovačkog
društva.
Općina Đulovac je
u
Registru
imenovanih
članova
nadzornog odbora
i
uprave
trgovačkog
društva postavila
poveznicu
na
naziv trgovačkog
društva kako bi
podaci i izvješća
koje objavljuju bili
dostupna javnosti.

Nakon zaprimanja
izjave o fiskalnoj
odgovornosti vrši
se
provjera
podataka.

Trgovačko
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članova nadzornog imenovane osobe za društvo objavilo je
odbora
nepravilnost
Općine izjavu o sukobima
interesa na svojoj
Đulovac.
i uprave
Internet stranici.
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2.5. Pregled poslovanja trgovačkog društva u (su)vlasništvu Općine Đulovac
Navedene financijske podatke te podatke o broju zaposlenih dostavilo je trgovačko
društvo u kojem Općina Đulovac ima udio u vlasništvu.
Tablica 5. Ukupni prihodi, dobit/gubitaki broj zaposlenih za 2018.
Naziv društva

Ukupni prihodi
2018.

Dobit/gubitak
2018.

Broj zaposlenih
2018.

Darkom d.o.o.
Daruvar

34.589.489,00

+367.079,00

93

2.5.1. Pregled poslovanja trgovačkog društva Darkom d.o.o.
za komunalnu djelatnost
Adresa: J. Kozarca 19, Daruvar
OIB:51300447787
Internet stranica:http://www.darkom-daruvar.hr/
Tijekom 2018. godine Darkom d.o.o. je kroz Trgovacki sud donosio slijedece:






Trgovački sud u Bjelovaru po sucu pojedincu Sanjana Zorinc u registarskom
predmetu upisa u sudski registar promjena člana uprave po prijedlogu
predlagatelja DARKOM društvo s ograničenom odgovornošću za komunalnu
djelatnost,
Daruvar,
Josipa
Kozarca
19,
09.02.2018.
godine
riješio je u sudski registar ovog suda upisuje se: promjena člana uprave
subjekta upisa upisanog pod tvrtkom/nazivom DARKOM društvo s ograničenom
odgovornošću za komunalnu djelatnost, sa sjedištem u Daruvar, Josipa
Kozarca 19, u registarski uložak s MBS 010038177, OIB 51300447787, prema
podacima naznačenim u prilogu ovoga rješenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu
sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.
Trgovački sud u Bjelovaru objavljuje upis promjena člana uprave, u Sudski registar
proveden kod ovoga suda po rješenju pod poslovnim brojem Tt-18/246-2 od 9.
veljače 2018. godine, redni broj upisa 19, za subjekt upisa s matičnim brojem
(MBS): 010038177, osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 51300447787, pod
tvrtkom/nazivom: DARKOM društvo s ograničenom odgovornošću za komunalnu
djelatnost, sa sjedištem u: Daruvar (Grad Daruvar), Josipa Kozarca 19.
Trgovački sud u Bjelovaru po sucu pojedincu Sanjana Zorinc u registarskom
predmetu upisa u sudski registar promjena člana uprave i članova nadzornog
odbora po prijedlogu predlagatelja DARKOM društvo s ograničenom
odgovornošću za komunalnu djelatnost, Daruvar, Josipa Kozarca 19, 19.04.2018.
godine riješio je u sudski registar ovog suda upisuje se:
promjena članova uprave, promjena članova nadzornog odbora subjekta upisa
upisanog pod tvrtkom/nazivom DARKOM društvo s ograničenom odgovornošću
za komunalnu djelatnost, sa sjedištem u Daruvar, Josipa Kozarca 19, u registarski
uložak s MBS 010038177, OIB 51300447787, prema podacima naznačenim u
prilogu ovoga rješenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je
njegov sastavni dio.
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Trgovački sud u Bjelovaru objavljuje upis promjena članova uprave, promjena
članova nadzornog odbora, u Sudski registar proveden kod ovoga suda po rješenju
pod poslovnim brojem Tt-18/700-2 od 19. travnja 2018. godine, redni broj upisa
20, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 010038177, osobnim
identifikacijskim brojem (OIB): 51300447787, pod tvrtkom/nazivom: DARKOM
društvo s ograničenom odgovornošću za komunalnu djelatnost, sa sjedištem u:
Daruvar (Grad Daruvar), Josipa Kozarca 19.

Predmet poslovanja
Instaliranje i servisiranje ventilacijskih i klimatskih uređaja
Trgovina motornim vozilima i dijelovima za motorna vozila
Održavanje i popravak motornih vozila
Čišćenje i pranje motornih vozila
Izvođenje elektroinstalaterskih radova
Projektiranje, izrada, izvedba i servisiranje plinskih instalacija
Projektiranje, izrada, izvedba i servisiranje plinskih instalacija ukapljenog
plina
 Projektiranje, izrada, izvedba i servisiranje plinskih instalacija zemnog plina
mjernog i ne mjernog dijela
 Postavljanje i servisiranje ustava video nadzora, alarmnih, protupožarnih i
drugih zvučnih i vizualnih dojavnih uređaja








Nadzorni odbor - Boris Bogdan na mjestu predsjednika nadzornog odbora, Stjepan
Trkac na mjestu zamjenika predsjednika nadzornog odbora, Emina Simek Kovacic,
Stasa Pilizzari, Marijana Weiser, Petar Deligegic i Dunja Bolanca na mjestu clanova
nadzornog odbora.
Pravni odnosi - Odlukom skupstine d.o.o. od 23.04.2019. godine izmijenjen je cl. 5.
Drustvenog ugovora u odredbama o djelatnosti.
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Nadzorni odbor i Uprava:

Trgovačko
društvo

Darkom d.o.o.
za komunalnu
djelatnost
Daruvar

Nadzorni odbor
2017.
2018.
Boris Bogdan, predsjednik
Boris Bogdan, predsjednik
Stjepan Trkač, zamjenik
Stjepan Trkač, zamjenik
Želimir Bušić, član
Dunja Bolanča, član
Emina Šimek Kovačić, članica
Emina Šimek Kovačić, član
Tihomir Horvat, član
Staša Pilizzari, član
Dunja Bolanča, članica
Marijana Weiser, član
Marijana Weiser, članica
Petar Deligegić, član
Uprava/Osoba za zastupanje
2017.
2018.
Robert
Marinić,
Ivana Djedović, predsjednik uprave
univ.bacc.ing.mech., predsjednik

Darkom d.o.o. je u 2018. godini imao zaposleno 93 djelatnika.
Ostvareno poslovanje:
Financijski pokazatelji

Ostvareno u 2017.

Ukupni prihodi
Ukupni rashodi
Dobit/gubitak prije oporezivanja

34.686.857,00
35.039.869,00
-353.012,00

Ostvareno u 2018.

34.589.489,00
34.222.410,00
+367.079,00

Ostvarene investicije:

Investicija

Ostvareno u 2017.

Građevinski objekti
Transportna sredstva
Informatička oprema
Radni strojevi i alati
Ukupno investicije

1.080.485,00
208.700,00
59.271,00
471.766,00
1.820.222,00

Ostvareno u 2018.

1.100.000,00
547.920,00
435.732,00
2.083.652,00

Ostvareniizvori sredstava za investicije:

Izvor sredstava

Ostvareno u 2017.

Vlastita sredstva

1.820.222,00
1.820.222,00

Ukupno investicije

38

Ostvareno u 2018.

2.083.652,00
2.083.652,00
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Ostvarena zaduženost:

Izvor sredstava

Ostvareno u 2017.

Kreditna sredstva – kratkoročni kredit
Kreditna sredstva – prekoračenje po
računu
Kreditna sredstva - dugoročni kredit
Planirana zaduženost: dugoročni
kredit
Ukupno zaduženost

Ostvareno u 2018.

763.636,00

1.151.814,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.033.333,00

1.075.004,00

-

1.000.000,00

4.796.969,00

5.226.818,00

Ostvarenedonacije:

Donacije

Ostvareno u 2017.

Planirane donacije

30.321,00
30.321,00

Ukupno donacije

39

Ostvareno u 2018.

-
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3. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA I
RASPOLAGANJA POSLOVNIM PROSTORIMA U (SU)VLASNIŠTVU OPĆINE
ĐULOVAC
Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Đulovac za
razdoblje od 2017. do 2021. godine definirani su sljedeći ciljevi upravljanja i raspolaganja
stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Đulovac:
1. Općina Đulovac mora na racionalan i učinkovit način upravljati poslovnim
prostorima na način da oni poslovni prostori koji su potrebni Općini Đulovac budu
stavljeni u funkciju koja će služiti njezinu racionalnijem i učinkovitijem
funkcioniranju. Svi drugi poslovni prostori moraju biti ponuđeni na tržištu bilo u
formi najma, odnosno zakupa, bilo u formi njihove prodaje javnim natječajem.
2. Ujednačiti standarde korištenja poslovnih prostora.
Zakonski propisi, akti i dokumenti kojima je uređeno upravljanje i raspolaganje
stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Đulovac:
 Zakon o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine« 52/18),
 Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96,
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,
153/09, 143/12, 152/14),
 Zakon o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 35/05, 41/08, 125/11,
78/15, 29/18),
 Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke
vladavine (»Narodne novine«, broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00,
27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02),
 Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
(»Narodne novine«, broj 121/17),
 Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine«, broj
125/11, 64/15, 112/18),
 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 66/99,
151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14,
98/15, 44/17, 90/18),
 Uredba o mjerilima i kriterijima dodjela na korištenje nekretnina za potrebe tijela
državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba
(»Narodne novine«, broj 127/13),
 Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
(»Narodne novine«, broj 127/13),
 Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne
novine«, broj 127/13)
 Uredba o Registru državne imovine (»Narodne novine«, broj 55/11),
 Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu
Republike Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja
programa i projekata od interesa za opće dobro (Povjerenstvo VRH 30/06/15),
 Statut Općine Đulovac (»Službeni glasnik Općine Đulovac«, broj 02/12 i 04/13),
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 Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu
Općine Đulovac (»Službeni glasnik Općine Đulovac«, broj 02/09),
 Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Općine (»Službeni glasnik Općine Đulovac«,
broj 03/11),
 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac (»Službeni glasnik Općine Đulovac«,
broj 03/14)
 Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Đulovac
(»Službeni glasnik Općine Đulovac«, broj 05/16),
 Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine
Đulovac na korištenje udrugama (»Službeni glasnik Općine Đulovac«, broj 09/16).
U 2018. godini doneseni su sljedeći akti kojima se utječe na upravljanje i
raspolaganje stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Đulovac:
 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 01/18:






Odluka o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga izrada prijavnog obrasca i
dokumentacije za projekt Energetske obnove upravne zgrade Općine Đulovac, za
natječaj Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama
javnog sektora
Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na postavljanju i ugradnji
centralnog grijanja u objekt društvenog doma u Vukovju
Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na izgradnji odvodnje i
betoniranju platoa ispred društvenog doma u Koreničanima
Odluka o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga izrade projekta i troškovnika i
stručnog nadzora na za izvođenje radova na izgradnji otvorenog odvodnog kanala
ispred zgrade društvenog doma u Koreničanima

 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 02/18:







I. izmjene i dopune proračuna Općine Đulovac za 2018. godinu i I. izmjene i dopune
Plana razvojnih programa Općine Đulovac za 2018.
Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2018. godini u općini Đulovac
Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom Općine
Đulovac za 2017. godinu
Odluka o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Odluka o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2017. godinu

 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 04/18:
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Odluka o pokretanju postupka slanja zahtjeva za dostavom ponuda za pružanje
geodetskih usluga (geodetske snimke, parcelacijskog elaborata i geodetske
podloge) potrebnih za izradu idejnog i glavnog projekta izgradnje komunalne
infrastrukture u dijelu Poduzetničke zone Maslenjača
Odluka o prihvaćanju ponude za pružanje geodetskih usluga (geodetske snimke,
parcelacijskog elaborata i geodetske podloge) potrebnih za izradu idejnog i
glavnog projekta izgradnje komunalne infrastrukture u dijelu Poduzetničke zone
Maslenjača
Odluka o prihvaćanju ponude za nabavom i dobavom posuđa za opremanje
društvenog doma u Borovoj Kosi
Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem dodatnih radova na postavljanju i
ugradnji centralnog grijanja u objekt društvenog doma u Vukovju
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem
radova na izradi pokusno-piezometarske bušotine s osvajanjem i pokusnim
crpljenjem na lokalitetu Poduzetničke zone Maslenjača-Mali Bastaji

 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 06/18:









Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na
području Općine Đulovac u 2018. godini
Odluka o osnivanju prava građenja na k.č.br. 221/5 k.o Đulovac u korist DV Sunce
Đulovac
Odluka o osnivanju prava građenja na k.č.br. 949/1 i k.č.br. 950/1 k.o. Mali Bastaji
u vlasništvu Općine Đulovac
Odluka o kupnji nekretnine označene kao k.č.br. 175/4 k.o. Đulovac
Odluka o plaćanju troškova priključenja HEP-ODS Elektra Križ u svrhu priključenja
građevine na lokaciji PZ Maslenjača
Odluka o visini jedinične zakupnine za zakup poslovnog prostora u vlasništvu
Općine Đulovac
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu
Općine Đulovac
Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dostavu prijava za korištenje sredstava za
rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac

 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 08/18:






Odluka o početku postupka javne nabave jednostavne vrijednosti za izvođenjem
radova na izgradnji asfaltnog sportskog igrališta polivalentne namjene s
uređenjem prilaznog puta i parkirališta uz društveni dom u Maslenjači
Odluku o objavi obavijesti o produljenju roka za dostavu ponuda u postupka
jednostavne nabave za izvođenjem radova za izvođenjem radova na izgradnji
asfaltnog sportskog igrališta polivalentne namjene s uređenjem prilaznog puta i
parkirališta uz društveni dom u Maslenjači
Odluka o donaciji financijskih sredstava Moto klubu Daruvar
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Odluka o donaciji sredstava-HVIDRA Daruvar
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom Javnog natječaja za zakup
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac na k.č. 116, k.o. Đulovac, na
adresi Veliki Bastaji
Odluka o početku postupka javne nabave jednostavne vrijednosti za izvođenjem
radova na izradi projektno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske
dozvole za izgradnju javne zgrade (multifunkcionalne namjene) u Đulovcu na
k.č.br. 7/1 k.o. Đulovac
Odluka o prihvaćanju ponude za o pružanjem usluga stručnog nadzora nad
izvođenjem radova na izgradnji asfaltnog sportskog igrališta polivalentne
namjene s uređenjem prilaznog puta i parkirališta uz društveni dom u Maslenjači
Odluka o prihvaćanju ponude za nabavom i dobavom posuđa za opremanje
društvenog doma u Vukovju
Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na uređenju prostora
matičnog ureda u Đulovcu, Đurina 130, evidencijski broj nabave
Odluka o prihvaćanju ponude za o pružanjem usluga stručnog nadzora nad
izvođenjem radova na uređenju postojećeg prostora za matični ured u Đulovcu
(Đurina 130)
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu
projektno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izradu
cjevovoda za dovod vode u Poslovnu zonu Maslenjača uz postizanje uvjeta
korištenja iste za poljoprivrednu ili sličnu proizvodnju
Odluka o prihvaćanju ponude za izradom Plana upravljanja imovinom za 2019.
godinu
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja za izvođenjem radova na izradi Glavnog projekta za ishođenje
građevinske dozvole i Izvedbenog projekta za namjeravani zahvat u prostoru –
izgradnju javne zgrade (dječji vrtić) u Đulovcu na k.č.br. 221/5 k.o. Đulovac,
Odluka o osnivanju prava građenja na k.č.br. 951/1 k.o. Mali Bastaji u vlasništvu
Općine Đulovac
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Đulovac za Projekt
izgradnje javne zgrade (dječji vrtić) u Đulovcu na k.č.br. 221/5 k.o. Đulovac

 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 09/18:





Odluka o davanju suglasnosti o izmjeni i dopuni podataka u Ugovoru o zakupu
poslovnog prostora,
Odluka o prihvaćanju ponude za izradu procijene vrijednosti nekretnina i zemljišta
u vlasništvu Općine Đulovac
Odluka o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja
stambenog pitanja Marjan Matić
Odluka o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja
stambenog pitanja Anđelko Jaković
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Odluka o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja
stambenog pitanja Stjepan Šilar

 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 10/18:










Odluka o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja
stambenog pitanja Dragan Matić
Odluka o početku postupka javne nabave jednostavne vrijednosti za pružanje
usluga izrade dokumentacije za nadmetanje za izvođenje radova na rekonstrukciji
društvenog doma u Velikim Bastajima za natječaj iz programa ruralnog razvoja
mjera
Odluka o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja
stambenog pitanja Antun Matić
Odluka o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja
stambenog pitanja Petar Jaković
Odluka o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja
stambenog pitanja Josip Matić
Odluka o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja
stambenog pitanja Viktor Jaković
Izmjene i dopune Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji
na području Općine Đulovac
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Đulovac za Projekt
„Rekonstrukcija javne zgrade i sportskog terena „NK Tomislav“

 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 11/18:









Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na demontaži stare i
postavljanju nove elektroinstalacije u prostoru matičnog ureda u Đulovcu
Odluka o prihvaćanju ponude o izvođenju radova na ugradnji centralnog grijanja
u prostorijama matičnog ureda u Đulovcu
Odluka odabiru najpovoljnije ponude za rekonstrukcija i dogradnja doma u
Velikim Bastajima
Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na rekonstrukcijidjelomičnom prekrivanju krovišta objekta društvenog doma u Borovoj Kosi
Odluka o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja
stambenog pitanja Gordana Čović
Odluka o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja
stambenog pitanja Zoran Kolić
Odluka o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja
stambenog pitanja Anđelko Kolić
Odluka o isplati bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja
stambenog pitanja Robert Čović
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Odluka o isplati bespovratnih sredstava
stambenog pitanja Snježana Jozić
Odluka o isplati bespovratnih sredstava
stambenog pitanja Anželina Tomić
Odluka o isplati bespovratnih sredstava
stambenog pitanja Maja Jozić Valentić
Odluka o isplati bespovratnih sredstava
stambenog pitanja Gega Đorđević
Odluka o isplati bespovratnih sredstava
stambenog pitanja Kolić Anđelko
Odluka o isplati bespovratnih sredstava
stambenog pitanja Zefa Kristić
Odluka o isplati bespovratnih sredstava
stambenog pitanja Ivan Jozić
Odluka o isplati bespovratnih sredstava
stambenog pitanja Anica Kolić
Odluka o isplati bespovratnih sredstava
stambenog pitanja Ageta Kolić

u okviru mjera za poticanje rješavanja
u okviru mjera za poticanje rješavanja
u okviru mjera za poticanje rješavanja
u okviru mjera za poticanje rješavanja
u okviru mjera za poticanje rješavanja
u okviru mjera za poticanje rješavanja
u okviru mjera za poticanje rješavanja
u okviru mjera za poticanje rješavanja
u okviru mjera za poticanje rješavanja

 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 12/18:







Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na rekonstrukcijidjelomičnom prekrivanju krovišta objekta društvenog doma u Borovoj Kosi
Odluka o početku postupka javne nabave jednostavne vrijednosti za pružanjem
usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i dogradnji
doma u Velikim Bastajima
Odluka o prihvaćanju ponude MOBES KVALITETA j.d.o.o. za održavanja softwarea Projekt upravljanja i raspolaganja imovinom u periodu 01.01.2019.-31.12.2019.
Odluka o prihvaćanju ponude za izradu projektnog zadatka za ishođenje
projektne dokumentacije: proširenje prometne infrastrukture za PZ Maslenjaču
Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine
Đulovac za 2019. godinu

 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 13/18:


II. Izmjene i dopune programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih
obitelji na području Općine Đulovac
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Tablica 6. Podaci o poslovnim prostorima u zakupu i korištenju u vlasništvu Općine Đulovac
potpisanim u 2018. godini

Zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac
Drugi subjekti (obrti, trgovačka društva…)
Površina
Početak
Prestanak
Prostor
Zakupnik
u m²
zakupa
zakupa
„BRATKO“ OBRT
Prostor u prizemlju
ZA TRGOVINU I
zgrade u Velikim
USLUGE vl.
Bastajima 96,
57,99
DANIEL IVIĆ MB: 14.08.2018.
14.08.2023.
izgrađenoj na k.č.br.
97904716 iz
116 , k.o. Veliki Bastaji
Velikih Bastaja 96,
OIB:16960011759

46

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“
GODINA 2019.
BROJ 9
Đulovac, 15. listopad 2019. godine
47

4. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA I
RASPOLAGANJA GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU OPĆINE
ĐULOVAC
Građevinsko zemljište je, prema odredbama Zakona o prostornom uređenju
(»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), zemljište koje je izgrađeno,
uređeno ili prostornim planom namijenjeno za građenje građevina ili uređenje površina
javne namjene.
Građevinsko zemljište čini važan udio nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac koji
predstavlja veliki potencijal za investicije i ostvarivanje ekonomskog rasta. Aktivnosti u
upravljanju i raspolaganju građevinskim zemljištem u vlasništvu Općine Đulovac
podrazumijevaju i provođenje postupaka stavljanja tog zemljišta u funkciju: prodajom,
osnivanjem prava građenja i prava služnosti, rješavanje imovinskopravnih odnosa,
davanjem u zakup zemljišta te kupnjom nekretnina za korist Općine Đulovac, kao i drugim
poslovima u vezi sa zemljištem u vlasništvu Općine Đulovac, ako upravljanje i
raspolaganje njima nije u nadležnosti drugog tijela.
Upravljanje i raspolaganje građevinskim zemljištem u vlasništvu Općine Đulovac
uređeno je:
 Zakon o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18),
 Zakonom o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje
infrastrukturnih građevina (»Narodne novine«, broj 80/11),
 Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture (»Narodne novine«, broj
93/13, 114/13, 41/14, 57/18),
 Zakonom o strateškim investicijskim projektima (»Narodne novine«, broj 29/18,
114/18),
 Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96,
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,
153/09, 143/12, 152/14).
 Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18,
39/19),
 Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19),
 Zakon o vodama (»Narodne novine«, broj 66/19),
 Zakon o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),
 Zakon o željeznici (»Narodne novine«, broj 32/19),
 Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/13, 15/18, 14/19),
 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 66/99,
151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14,
98/15, 44/17, 90/18),
 Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, broj
86/12, 143/13, 65/17, 14/19),
 Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 112/18)
 Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18, 115/18),
 Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (»Narodne novine«, broj 74/14,
69/17),
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 Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj 68/18, 115/18).
U 2018. godini doneseni su sljedeći akti kojima se utječe na upravljanje i
raspolaganje građevinskim zemljištem u vlasništvu Općine Đulovac:
 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 01/18:







Odluka o početku postupka jednostavne nabave roba-nabava kamenog materijala
za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2018. godinu
Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Đulovac za razdoblje od
2017. do 2022. godine
Odluka o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga izrade parcelacijskog
elaborata
Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavom roba kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine
Đulovac za 2018. godinu
Odluka o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga izrade geodetska izmjere
groblja i izrade položajnog plana grobnih mjesta i grobnica-groblje Đulovac k.č.br.
7/1 k.o Đulovac

 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 02/18:




Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine
Đulovac za 2017. godinu
Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom Općine
Đulovac za 2017. godinu
Odluke o prihvaćanju Izvješća trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za
ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja nakorištenje bez javnog poziva
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine
Đulovac u 2017. godini

 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 03/18:






Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na postavljanju ograde na
mjesnom groblju u Potočanima ev. broj: E-28-1-EVM-JN/2018
Odluka o prihvaćanju ponude za pružanje usluga izrade troškovnika i potrebnih
nacrta za dovršenje postojeće mrtvačnice u Velikim Bastajima
Odluka o prihvaćanju ponude za pružanje usluga izrade projektantskog
troškovnika i potrebnih nacrta za modernizaciju postojeće ceste u naselju Puklica
(od raskrižja prema kamenolomu) dužine cca 650 m
Odluka o prihvaćanju ponude za pružanje usluga izrade projektantskog
troškovnika i potrebnih nacrta za izgradnju otvorenog igrališta te prilazne ceste s
parkiralištima uz postojeći društveni dom u Maslenjači
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Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem na postavljanju vertikalne prometne
signalizacije na križanjima nerazvrstanih cesta u vlasništvu općine Đulovac i
željezničke pruge (L204 Banova Jaruga-Pčelić)
Odluka o objavi javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Općine Đulovac na području k.o. Potočani
Odluka o imenovanju Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Đulovac
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za privremeni zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Općine Đulovac na području k.o. Potočani
Odluka o prihvaćanju ponude za pružanje usluga izrade projektantskog
troškovnika i potrebnih nacrta (uključivo potrebnu premjeru na terenu): za
modernizaciju postojeće ceste u naselju Puklica-od priključka na županijsku cestu
prema kamenolomu "Šandrovac" (cca 775 m); oznake ŽC 3301-L37
Odluka o prihvaćanju ponude za pružanje usluga izrade projektantskog
troškovnika i potrebnih nacrta (uključivo potrebnu premjeru na terenu) za
modernizaciju postojeće ceste u naselju Vukovje (cca 26 m); oznake L37 152 i u
naselju Batinjska Rijeka (cca 194 m); oznake ŽC 3301 - L37 152

 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 04/18:














Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na izgradnji nadstrešnice i
opločenju ostalih prostora na objektu mrtvačnice u Velikim Bastajima
Odluka o prihvaćanju ponude za pružanje usluga stručni nadzor na izvođenju
radova na dovršetku postojeće mrtvačnice u Velikim Bastajima
Odluka o pokretanju postupka slanja zahtjeva za dostavom ponuda za pružanje
usluga izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Đulovac
Odluke o izradi Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Đulovac
Odluka o prihvaćanju ponude za pružanje usluga izrade Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Đulovac.
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja
na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Općine Đulovac za razdoblje od 2017. do
2022. godine
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem
radova na košnji općinskih groblja na području Općine Đulovac u 2018. godini
Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na rušenju i odvozu stabala
na groblju u Borovoj Kosi
Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na izradi cementne glazure
na objektu mrtvačnice u Velikim Bastajima
Odluka o početku postupka jednostavne nabave za izvođenjem radova na košnji
bankina nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac u 2018. godini
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Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem
radova na košnji bankina nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac
Odluka o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga izrade dokumentacije za
nadmetanje za postupak javne nabave male vrijednosti za mjeru 7.2.2.rekonstrukcija nerazvrstane ceste N2 Mali Bastaji (L37129) – Maslenjača

 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 05/18:





Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području
Općine Đulovac
Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Đulovac za razdoblje od
2017. do 2022. godine
Plana gospodarenja otpadom Općine Đulovac za razdoblje od 2017. do 2022.
godine

 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 06/18:


Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu za radove na
rekonstrukcija nerazvrstane ceste N2 Mali Bastaji (L37129)–Maslenjača

 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 07/18:



Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske za općinu Đulovac
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske za općinu Đulovac

 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 08/18:









Odluka o početku postupka javne nabave jednostavne vrijednosti za izvođenjem
radova na rekonstrukciji dijela nerazvrstane ceste za naselje Puklica
(modernizaciji cca 600 m' nerazvrstane ceste N1 Đulovac (ŽC3301) – Puklica
(LC37134) prema kamenolomu Šandrovac
Odluka o prihvaćanju ponude za izradu projektantskih troškovnika i potrebnih
nacrta (uključivo potrebnu premjeru na terenu) za nerazvrstane ceste (VukovjeDobra Kuća, Batinjska Rijeka, Vrijeske i matičnog ureda u Đulovcu)
Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem
radova na rekonstrukciji dijela nerazvrstane ceste za naselje Puklica
(modernizaciji cca 600 m' nerazvrstane ceste N1 Đulovac (ŽC3301)–Puklica
(LC37134) prema kamenolomu Šandrovac
Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na uređenju prostora
matičnog ureda u Đulovcu, Đurina 130, evidencijski broj nabave
Odluka o prihvaćanju ponude za o pružanjem usluga stručnog nadzora nad
izvođenjem radova na rekonstrukciji dijela nerazvrstane ceste za naselje Puklica
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-modernizacija cca 600 m' nerazvrstane ceste N1 Dulovac (2C3301) -Puklica
(LC37134) prema kamenolomu Šandrovac
Odluka o prihvaćanju ponude za izradom Plana upravljanja imovinom za 2019.
godinu
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za rekonstrukciji nerazvrstane ceste N2
Mali Bastaji (L37129)–Maslenjača
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga stručnog nadzora
nad izvođenjem radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste N2 Mali Bastaji
(L37129)–Maslenjača

 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 09/18:












Odluka o početku postupka javne nabave jednostavne vrijednosti za izradu
projektno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za
rekonstrukciju i proširenje vodoopsrkrbnog sustava općine Đulovac,
vodoopskrbni cjevovodi naselja Kravljak i Gornje Cjepidlake
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu
projektno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za
rekonstrukciju i proširenje vodoopsrkrbnog sustava općine Đulovac,
vodoopskrbni cjevovodi naselja Kravljak i Gornje Cjepidlake
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem
usluga izrade IV. izmjene i dopune Prostornog plana općine Đulovac
Odluka o prihvaćanju ponude za izradu procijene vrijednosti nekretnina i
zemljišta u vlasništvu Općine Đulovac
Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đulovac
Odluka o izradi ciljane izmjene Prostornog plana uređenja Općine Đulovac
Ispravak Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga stručnog
nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste N2 Mali
Bastaji (L37129) – Maslenjača
Ispravak Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske za Općine Đulovac

 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 10/18:


Odluke o usvajanju prijedloga o zamjeni nekretnina između Hrvatskih šuma i
Općine Đulovac

 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 11/18:



Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na sanaciji divljeg odlagališta
otpada u Batinjanima
Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu zaizvođenje radova
na sanaciji i zatvaranju odlagališta neopasnog otpada u naselju Cjepidlake
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 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 12/18:












Odluka o prihvaćanju ponude za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju Javne
zgrade-Mrtvačnice u naselju Borova Kosa, na k.č.br. 1712, k.o. Vrijeska
Odluka o isplati sredstava za subvencioniranje osiguranja poljoprivredne
proizvodnje OPG KSENKA BELAČIĆ
Odluka o prihvaćanju ponude MOBES KVALITETA j.d.o.o. za održavanja softwarea Projekt upravljanja i raspolaganja imovinom u periodu 01.01.2019.-31.12.2019.
Odluka o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga izrade geodetskog elaborata
parcelacijskog elaborata na k.č.br.1238/2 i 1235 k.o. vrijeska (groblje Kovačevac)
Odluka o prihvaćanju ponude za izradu izmjene glavnog projekta rekonstrukcija i
proširenje spojnog vodoopsrkrbnog cjevovoda Gornja Vrijeska
Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova izvođenje radova na izradi i
uređenju bankina nerazvrstane ceste u Puklici
Odluka o isplati sredstava za sufinanciranje mjere 6.3.1. „Potpora razvoju malih
poljoprivrednih gospodarstava“-RA Daruvar
Odluka o isplati sredstava za sufinanciranje mjere 6.3.1. „Potpora razvoju malih
poljoprivrednih gospodarstava“–Saturis savjetovanje
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenjem radova na sanaciji i
zatvaranju odlagališta neopasnog otpada Cjepidlake
Odluka o zaduženju za financijski kredit za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i
izgradnje vodovodne mreže
Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine
Đulovac za 2019. godinu

 „Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 13/18:


Odluka 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 u 2019.
godini
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5. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PRODAJE NEKRETNINA U VLASNIŠTVU
OPĆINE ĐULOVAC
Jedan od ciljeva u Strategiji je da Općina Đulovac mora na racionalan i učinkovit
način upravljati svojim nekretninama na način da one nekretnine koje su potrebne Općini
Đulovac budu stavljene u funkciju koja će služiti njezinu racionalnijem i učinkovitijem
funkcioniranju. Sve druge nekretnine moraju biti ponuđene na tržištu bilo u formi najma,
odnosno zakupa, bilo u formi njihove prodaje javnim natječajem.
Općina Đulovac u 2018. godini prodavala je sljedeće nekretnine.
Tablica 7.Podaci o nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac koje su stavljene na prodaju tijekom
2018. godine

Br. čestice
949/1
950/1
951/1

Popis nekretnina koje su za prodaju
Katastarska općina Površina u m² Kultura
Mali Bastaji
43901
Oranica
Mali Bastaji
39126
Oranica
Mali Bastaji
52718
Oranica

Oznaka zemljište
Šibovo polje
Šibovo polje
Šibovo polje
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6. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA RJEŠAVANJA IMOVINSKO PRAVNIH I DRUGIH ODNOSA VEZANIH UZ PROJEKTE OBNOVLJIVIH
IZVORA ENERGIJE TE OSTALIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA, KAO I
EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA SUKLADNO PROPISIMA KOJI
UREĐUJU TA PODRUČJA
Strategijom definiran je cilj rješavanja imovinskopravnih odnosa vezanih uz
projekte obnovljivih izvora energije, infrastrukturnih projekata, kao i eksploataciju
mineralnih sirovina, sukladno propisima koji uređuju ta područja:
1. povećanje energetske učinkovitosti korištenjem prirodnih energetskih resursa.
2. brži razvoj infrastrukturnih projekata




















Zakonski propisi, akti i dokumenti kojima je uređeno ovo područje:
Ustav Republike Hrvatske – članak 52. (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97,
8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14),
Zakon o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18),
Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih
građevina (»Narodne novine«, broj 80/11),
Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne
novine«, broj 100/15, 123/16, 131/17, 111/18),
Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj 68/18, 115/18),
Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18,
39/19),
Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19),
Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (»Narodne
novine«, broj 29/18, 114/18),
Zakon o koncesijama (»Narodne novine«, broj 69/17),
Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj 78/15),
Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, broj 52/18,
52/19),
Zakon o vodama (»Narodne novine«, broj 66/19),
Zakona o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine«, broj 127/14, 116/18),
Zakona o javno - privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, broj 78/12, 152/14,
114/18),
Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu
Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 10/14, 95/15),
Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje služnosti u šumi ili na šumskom
zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu izgradnje vodovoda, kanalizacije,
plinovoda, električnih vodova (»Narodne novine«, broj 108/06),
Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne
novine«, broj 95/18),
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 Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti na šumi i/ili šumskom
zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina
(»Narodne novine«, broj 133/07, 09/11),
 Uredba o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine (»Narodne novine«,
broj 90/14),
 Uredbe o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (»Narodne
novine«, broj 31/14),
 Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (»Narodne novine«,
broj 37/14),
 Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod
izvođenja građevinskih radova (»Narodne novine«, broj 79/14),
 Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«,
broj 88/12),
 Pravilnik o utvrđivanju naknade za prenesena i ograničena prava na šumi i
šumskom zemljištu (»Narodne novine«, broj 72/16),
 Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj
cesti (»Narodne novine«, broj 78/14),
 Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu
(»Narodne novine«, broj 95/14),
 Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za
razdoblje od 2013. do 2017. godine (»Narodne novine«, broj 76/13),
 Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030.
godine (»Narodne novine«, broj 131/14).
Tablica 8. Popis katastarskih čestica Poduzetničke zone »Maslenjača«

Poduzetnička zona »Maslenjača«
Katastarska općina
Broj katastarske čestice
Mali Bastaji
625/5
Mali Bastaji
625/6
Mali Bastaji
625/12
Mali Bastaji
625/16
Mali Bastaji
628/3
Mali Bastaji
628/4
Mali Bastaji
637
Mali Bastaji
640/12
Mali Bastaji
640/13
Mali Bastaji
949/1
Mali Bastaji
950/1
Mali Bastaji
951/1

Površina u m²
8776
15253
19562
7693
31133
120
18271
6197
2054
43901
39126
52718

Sukladno Zakonu o uređivanju imovinskopravnih odnosa, u svrhu izgradnje
infrastrukturnih građevina, osiguravaju se pretpostavke za učinkovitije provođenje
projekata, vezano za izgradnju infrastrukturnih građevina od interesa za Republiku
Hrvatsku i u interesu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, radi
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uspješnijeg sudjelovanja u kohezijskoj politici Europske unije i u korištenju sredstava iz
fondova Europske unije. U nastavku se navode određeni infrastrukturni projekti koji su
se provodili tijekom 2018. godine:
 Projektna dokumentacija za sanaciju odlagališta Cjepidlaka
 Izvođenje radova na dovršetku izgradnje sanitarnog čvora uz mrtvačnicu u
Đulovcu, uređenje postojećeg objekta i uređenje okoliša
 Kapitalna donacija mjesnoj samoupravi za rekonstrukciju Hrvatskog doma u
Đulovcu
 Kapitalna donacija mjesnoj samoupravi za rekonstrukciju Društvenog doma
u Vukovju
 Izgradnja objekta – mrtvačnice u Velikim Bastajima i Vukovju
 Uređenje centra Đulovca
 Rekonstrukcija sakralnih objekata
 Rekonstrukcija Društvenog doma u Velikim Bastajima
 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – Đulovac
 Izgradnja asfaltnog sportskog igrališta polivalentne namjene s uređenjem
prilaznog puta i parkirališta uz društveni dom u Maslenjači
 Radovi na postavljanju vertikalne prometne signalizacije na križanjima
nerazvrstanih cesta u vlasništvu općine Đulovac i željezničke pruge
 Izrada projektno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole
za izradu cjevovoda za dovod vode u Poslovnu zonu Maslenjača uz postizanje
uvjeta korištenja iste za poljoprivrednu ili sličnu proizvodnju
 Izrada projektno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole
za rekonstrukciju i proširenje vodoopsrkrbnog sustava općine Đulovac,
vodoopskrbni cjevovodi naselja Kravljak i Gornje Cjepidlake
 Izvođenje radova na izradi projektno tehničke dokumentacije za ishođenje
građevinske dozvole za izgradnju javne zgrade (multifunkcionalne namjene)
u Đulovcu na k.č.br. 7/1 k.o. Đulovac
 Radovi na rekonstrukciji-djelomičnom prekrivanju krovišta objekta
društvenog doma u Borovoj Kosi
 Izvođenje radova na rekonstrukciji dijela nerazvrstane ceste za naselje
Puklica (modernizaciji cca 600 m' nerazvrstane ceste N1 Đulovac (ŽC3301)
– Puklica (LC37134) prema kamenolomu Šandrovac
Tablica 9. Popis nekretnina za koje je Općina Đulovac rješavala imovinsko-pravne odnose u

2018. godini
Nekretnine za koje Općina Đulovac planira rješavati imovinsko-pravne odnose
Katastarska
Br. čestice
Oznaka nekretnine
općina
39/2
Đulovac
Oranica Đulovac
166
Veliki Bastaji
Dvorište Podkućnica
225/30
Vukovje
Oranica u Rijeki
269/73
Removac
Dom Velika Babina Gora
269/1015
Removac
Pašnjak Okućnica
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379/1
409
472/105
476/9
556
573
980/24
980/754
998/45
998/46
1438/1
679/1
221/5
78/2
783
55/2
397
94/3
177
175
834
835

Krivaja
Krivaja
Brđani Bastajski
Vukovje
Vrijeska
Mali Bastaji
Cjepidlake
Cjepidlake
Vukovje
Vukovje
Veliki Bastaji
Koreničani
Đulovac
Krivaja
Krivaja
Krivaja
Krivaja
Puklica
Krivaja
Krivaja
Potočani
Potočani

Poslovna zgrada i ekonomsko dvorište
Kat. Groblje u Čemernici
Dom Veliki Miletinac
Dom Batinjani
Uvala - groblje
Pašnjak Maslenjača
Dom Mala babina Gora
Dom Mala babina Gora
Dom Borova Kosa
Dom Borova Kosa
Nogometno igralište
Livada 1/2
Vrtić
Dom
Dom
N25 nerazvrstana cesta
N25 L0022-Stara Krivaja L37135
Dom
N26 Stara Krivaja L37135 Nova Krivaja L37136
N26 Stara Krivaja L37135 Nova Krivaja L37136
Groblje
Groblje
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7. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA PROVOĐENJA POSTUPAKA
PROCJENE IMOVINE U VLASNIŠTVU OPĆINE ĐULOVAC
Strategijom definirani su sljedeći ciljevi provođenja postupaka procjene imovine u
vlasništvu Općine Đulovac:
1. Procjena potencijala imovine Općine Đulovac mora se zasnivati na snimanju, popisu
i ocjeni realnog stanja,
2. Uspostava jedinstvenog sustava i kriterija u procjeni vrijednosti pojedinog oblika
imovine kako bi se poštivalo važeće zakonodavstvo i što transparentnije odredila
njezina vrijednost.
Zakonski propisi, akti i dokumenti kojima je uređeno provođenje postupaka
procjene imovine su sljedeći:
 Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18),
 Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj 78/15),
 Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96,
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,
153/09, 143/12, 152/14),
 Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (»Narodne novine«, broj 107/14),
 Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (»Narodne novine«, broj
114/15, 122/15),
 Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj
79/14),
 Uputa o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike
Hrvatske – Ministarstvo financija.
Općina Đulovac u Planu upravljanja za 2018. godinu vršila je procjenu nekretnina
navedenih u tablici
Tablica 10. Procjena vrijednosti nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac
tijekom 2018. godine
Redn
i
broj
1.
2.
3.
4.
5.

Nekretnine za koje je Općina Đulovac vršila procjenu tijekom 2018.
godine
Izrada procijene vrijednosti nekretnine proizvodnog pogona u Đulovcu k.č.br.
379/1 k.o. Krivaja
Izrada procijene vrijednosti nekretnine - Dom Batinjani na k.č.br. 476/9 k.o.
Vukovje
Izrada procijene vrijednosti nekretnine - škola Katinac na k.č.br. 491/2 k.o.
Potočani
Izrada procijene vrijednosti zemljišta pokraj škole Katinac na k.č.br. 491/3 i
491/4 k.o. Potočani
Izrada procijene vrijednosti nekretnine - stana na k.č.br. 408/1 k.o. Krivaja
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8. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA RJEŠAVANJA IMOVINSKOPRAVNIH ODNOSA S OPĆINOM ĐULOVAC
Jedan od osnovnih zadataka u rješavanju prijepora oko zahtjeva koje jedinice
lokalne i područne samouprave imaju prema Republici Hrvatskoj je u rješavanju
suvlasničkih odnosa u kojima se međusobno nalaze. Nadalje potrebno je utvrditi kriterije
i vrstu nekretnina koje bi bile prikladne da se njihovo korištenje prenese na jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave. Jedinice lokalne i područne samouprave bi
te nekretnine koristile za unaprijed određene namjene koji bi se prije ustupanja na
korištenje predočile ovlaštenom tijelu Republike Hrvatske.
Općina Đulovac tijekom 2018. godine nije radila na riješavanju imovinsko-pravnih
odnosa.
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9. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA
Zakonski propisi kojima je uređena provedba projekata javno-privatnog
partnerstva:
 Zakon o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16),
 Zakon o javno - privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, broj 78/12, 152/14,
114/18),
 Zakon o koncesijama (»Narodne novine«, broj 69/17),
 Zakon o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12, 15/15),
 Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96,
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,
153/09, 143/12, 152/14),
 Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (»Narodne novine«, broj
88/12, 15/15).
Zakonom o javno-privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, broj 78/12, 152/14,
114/18) utvrđen je postupak predlaganja i odobravanja prijedloga projekata javnoprivatnog partnerstva, provedba tih projekata, sadržaj ugovora o javno-privatnom
partnerstvu te druga bitna pitanja.
Javno-privatno-partnerstvo jest dugoročan ugovorni odnos između javnog i
privatnog partnerstva, čiji je predmet izgradnja ili rekonstrukcija te održavanje javne
građevine, u svrhu pružanja javnih usluga iz okvira nadležnosti javnog partnera. Obvezu
i rizike uz financiranje i proces gradnje preuzima privatni partner. Statusno javnoprivatno partnerstvo jest model temeljen na ugovornom odnosu između javnog i
privatnog partnera.
Općina Đulovac u 2018. godini nije imala planove za ulaženje u projekte javnoprivatnog partnerstva.
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10. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA VOĐENJA EVIDENCIJE IMOVINE
Uspostava Evidencije imovine jedna je od pretpostavki upravljanja i raspolaganja
imovinom. Evidencija imovine mora se stalno ažurirati kako bi se omogućila internetska
dostupnost i transparentnost u upravljanju imovinom. Stoga je jedan od prioritetnih
ciljeva koji se navode u Strategiji formiranje Evidencije imovine na način i s podacima
propisanim za registar državne imovine kako bi se osigurali podaci o cjelokupnoj imovini
odnosno resursima s kojima Općina Đulovac raspolaže.
Uspostava sveobuhvatnog popisa imovine bitan je za učinkovito upravljanje
imovinom. Njegov ustroj i podatkovna nadogradnja dugogodišnji je proces koji se mora
konstantno ažurirati. Pravovremenim i učestalim ažuriranjem evidencije imovine ostvarit
će se ključna smjernica iz Strategije. Strategijom su definirani sljedeći dugoročni
(srednjoročni) ciljevi vođenja Evidencije imovine:
1. uvid u opseg i strukturu imovine u vlasništvu Općine Đulovac,
2. nadzor nad stanjem imovine u vlasništvu Općine Đulovac,
3. kvalitetnije i brže donošenje odluka o upravljanju imovinom,
4. praćenje koristi i učinaka upravljanja imovinom.
Sukladno načelu javnosti na Internet strancima Općine Đulovac postavljen je widget
Imovina gdje će se sukladno obvezama javne objave nalaziti Evidencija imovine te svi
dokumenti bitni za upravljanje i raspolaganje imovinom.
Zakonski propisi kojima je uređeno vođenje Registra državne imovine su slijedeći:
 Zakon o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18),
 Zakon o Središnjem registru državne imovine (»Narodne novine«, broj 112/18),
 Uredba o Registru državne imovine (»Narodne novine«, broj 55/11).
Dana, 05. prosinca 2018. godine donesen je novi Zakon o središnjem registru državne
imovine (»Narodne novine« broj 112/18) prema kojem su JLS obveznici dostave i unosa
podataka u Središnji registar.
Dostavu i unos podataka o pojavnim oblicima državne imovine u Središnji registar
može za proračunske i izvanproračunske korisnike proračuna jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, trgovačka društva, zavode i druge pravne osobe čiji je osnivač
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i za ustanove kojima je jedan
od osnivača jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izvršiti nadležna
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Obveznici ovoga Zakona dužni su:




voditi svoju evidenciju o pojavnim oblicima državne imovine iz ovoga Zakona
kojom upravljaju, raspolažu ili im je dana na korištenje, neovisno o nositelju
vlasničkih prava te imovine
dostaviti i unijeti podatke o pojavnim oblicima državne imovine iz ovoga Zakona
kojom upravljaju ili raspolažu u Središnji registar, uz naznaku isprave na temelju
koje je upis, promjena ili brisanje izvršeno, sukladno postupku koji će se propisati
Pravilnikom o tehničkoj strukturi podataka i načinu upravljanja Središnjim
registrom.
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Sukladno Zakonu o središnjem registru držvane imovine, obveznici dostave
podataka koji do stupanja na snagu ovoga Zakona nisu dostavili podatke o imovini u
Središnji registar dužni su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona
dostaviti cjelokupnu evidenciju o pojavnim oblicima državne imovine iz ovoga Zakona
kojom upravljaju, raspolažu ili im je dana na korištenje.
Općina Đulovac nije dostavila podatke te će postupiti sukladno ovom Zakonu.
Tablica 11. Sažeti prikaz ciljeva i izvedbenih mjera za godišnji plan vođenja Evidencije imovine u 2018.
godini

Ciljevi

Mjere

Ažurirati Evidenciju
Ažuriranje
imovine koja je
postavljene
postavljena na Internet
Evidencije imovine
stranici Općine Đulovac

Dostavljanje
podataka i
promjena
predmetnih
podataka u
Središnji registar
državne imovine

Pravovremeno
dostavljanje traženih
podataka i promjena u
Središnji registar
državne imovine

Kratko pojašnjenje aktivnosti
mjera
Prema preporukama Državnog ureda
za reviziju Općina Đulovac ustrojila je i
vodi Evidenciju imovine na način i s
podacima propisanim za registar
državne imovine kako bi se osigurali
podaci o cjelokupnoj imovini odnosno
resursima s kojima Općina raspolaže.
Sadržaj Evidencije imovine propisan je
u Zakonu o središnjem registru
državne imovine (»Narodne novine«
broj 112/18) i Uredbom o Registru
državne imovine (»Narodne novine«,
broj 55/11). Sukladno načelu javnosti
na Internet stranici Općine Đulovac
postavljen je widget Imovina gdje će se
sukladno obvezama javne objave
nalaziti Evidencija imovine te svi
dokumenti bitni za upravljanje i
raspolaganje
imovinom.
Javnom
objavom ostvarit će se bolji nadzor nad
stanjem imovinom kojom Općina
Đulovac raspolaže.
Sukladno Zakonu o središnjem
registru držvane imovine, obveznici
dostave podataka koji do stupanja na
snagu ovoga Zakona nisu dostavili
podatke o imovini u Središnji registar
dužni su u roku od šest mjeseci od dana
stupanja na snagu ovoga Zakona
dostaviti cjelokupnu evidenciju o
pojavnim oblicima državne imovine iz
ovoga Zakona kojom upravljaju,
raspolažu ili im je dana na korištenje.
Podatke vezane uz promjene u
vlasništvu i drugim stvarnim pravima
svih pojavnih oblika državne imovine
iz ovoga Zakona, kao i podatke o
ispravama na temelju kojih je
promjena izvršena obveznici su dužni
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dostaviti u Središnji registar bez
odgode, a najkasnije u roku od 60 dana
od izvršene promjene.
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11. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA POSTUPAKA VEZANIH UZ
SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU I PRAVO NA PRISTUP
INFORMACIJAMA KOJE SE TIČU UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA
IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE ĐULOVAC
Strategijom su definirani sljedeći ciljevi vezani uz savjetovanje sa zainteresiranom
javnošću i pravo na pristup informacijama koje se tiču upravljanja i raspolaganja
imovinom u vlasništvu Općine Đulovac:
1. Potrebno je na internet stranici Općine Đulovac na uočljiv i lako pretraživ način
omogućiti informiranje javnosti o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine
Đulovac,
2. Organizirati učinkovitije i transparentno korištenje imovine u vlasništvu Općine
Đulovac s ciljem stvaranja novih vrijednosti i ostvarivanja veće ekonomske koristi.
Zakonski propisi kojima je uređeno postupanje vezano uz savjetovanje sa
zainteresiranom javnošću i pravo na pristup informacijama koje se tiču upravljanja i
raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Đulovac:
Opći propisi:
 Zakon o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18),
 Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),
 Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08,
130/11, 106/12),
 Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
 Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96)
 Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
 Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 61/18),
 Zakon o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19),
 Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske
(»Narodne novine«, broj 124/15),
 Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju
prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«,
broj 83/14),
 Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova
dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14),
 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu
uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 20/16).
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Propisi EU:
Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o
ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17
November 2003 on the re-use of public sector information,
Direktiva o izmjeni Direktive 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17.
studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, 2013/37/EU,
Directive 2013/37/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June
2013 amending Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information
Text with EEA relevance,
Konsolidirana Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17.
studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
Consolidated Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council
of 17 November 2003 on the re-use of public sector information,
Smjernice o preporučenim standardnim dozvolama, skupovima podataka i naplati
ponovne uporabe dokumenata 2014/C 240/01,
Guidelines on recommended standard licences, datasets and charging for the reuse
of documents 2014/C 240/01.

Općina Đulovac je provela savjetovanje s javnošću za Plan upravljanja imovinom
Općine Đulovac za 2018. godinu, Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom Općine
Đulovac za razdoblje od 2017. do 2021. godine i Plan upravljanja imovinom Općine
Đulovac za 2019. godinu.
Na Internet stranici Općine Đulovac postavljen je widget Imovina gdje se sukladno
obvezama javne objave nalazi Evidencija imovine te svi dokumenti bitni za upravljanje i
raspolaganje imovinom za koje imaju obvezu ažuriranja.
Javnosti je na raspolaganju i službenik za informiranje kojipostupa u aktivnostima i
podacima vezanima uz imovinuna temelju upućenog zahtjeva za pristup informacijama
prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13,
85/15) Općina Đulovac dostavila je Povjereniku Izvješće o provedbi ovog Zakona za
prethodnu godinu.
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Tablica 12.Sažeti prikaz ciljeva i realizacije aktivnosti izvedbenih mjera za godišnji plan postupaka
vezanih uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo na pristup informacijama koje se tiču
upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Đulovac

Kratko pojašnjenje
aktivnosti mjera
Sukladno članku 10. Zakona o
Vršiti objavu pravu
na
pristup
informacija na informacijama
(»Narodne
Internet
novine«, broj 25/1, 85/15)
stranici
Općina Đulovac na svojoj
Općine
Internet stranici na lako
Đulovac
pretraživ način objavljivat će
potrebne informacije.
Prilikom zaprimanja zahtjeva
za pristup informacijama
postupiti sukladno članku 18.,
Provoditi
19., 20., 21., 22., 23. i 24.
odredbe
Odgovaranje
Zakona o pravu na pristup
Zakona o
na
informacijama
(»Narodne
pravu
zaprimljene
novine«, broj 25/13, 85/15)
na pristup
zahtjeve
te
zaprimljene
zahtjeve
informacijama
upisati u službeni Upisnik
(»Narodne
sukladno
članku
14.
novine«, broj
navedenog zakona.
25/13,
Slanje
85/15)
godišnjeg
Povjereniku za informiranje
izvješća
o sukladno članku 60. Zakona o
provedbi
pravu
na
pristup
Zakona
informacijama
(»Narodne
o pravu na novine«, broj 25/13, 85/15)
pristup
do 31. siječnja tekuće godine
informacijama za
prethodnu
godinu
(»Narodne
dostaviti Izvješće o provedbi
novine«,
Zakona o pravu na pristup
broj
25/13, informacijama.
85/15)
Ciljevi

Savjetovanje
s javnošću

Mjere

Provoditi
savjetovanje
s javnošću

Provoditi savjetovanje s
javnošću sukladno članku 11.
Zakona o pravu na pristup
informacijama
(»Narodne
novine«, broj 25/13, 85/15).

Realizirane aktivnosti

Općina Đulovac objavljuje
bitne informacije na svojoj
Internet stranici

Službenik prava na pristup
informacijama odgovara na
zaprimljene zahtjeve te ih
evidentira
u
službeni
Upisnik.

Službenik prava na pristup
informacijama poslao je
Izvješće o provedbi Zakona
o
pravu
na
pristup
informacijama.

Općina Đulovac provela je
savjetovanje s javnošću za
Plan upravljanja imovinom
Općine Đulovac za 2018.
godinu,
Strategiju
upravljanja i raspolaganja
imovinom Općine Đulovac
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za razdoblje od 2017. do
2021.
godine
i
Plan
upravljanja
imovinom
Općine Đulovac za 2019.
godinu. Savjetovanje se
provodi i za druge akte.
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5.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 363-05/19-02/2
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 02. rujna 2019.godine.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 123/17), članka
50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/XIII , 2/2018 i 6/2019 -statutarne
odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), i članka 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne
nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018): Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za nabavu, dobavu i montažu LED reflektora
na malonogometnom igralištu Veliki Bastaji
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 2/2019 od 02.09.2019. poduzeća ELEKTROIVIĆ d.o.o. iz
Đulovca, 15. prosinca 1991. br. 31B, OIB:44127913819, za nabavom, dobavom i montažom LED reflektora na
malonogometnom igralištu Veliki Bastaji u ukupnom iznosu od 14.300,00 kn.
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :
r.br.
1
2
3
4
5
6

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
demontaža postojećih reflektora i pripadajuće opreme i
zbrinjavanje istog
nabava , dobava LED reflektora ZS2460 150 W na
malonogometnom igralištu Veliki Bastaji
nabava i dobava konzole-nosača reflektora
rad 2 montera
rad hidraulične dizalice
razni sitni materijal

Jed.
mjera

Količina

Cijena
(bez PDV-a)

Iznos

paušal

1

1000,00

1000,00

kom

4

1980,00

7920,00

kom
h
h
komp

4
8
6
1

180,00
80,00
160,00
200,00
UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

720,00
640,00
960,00
200,00
11.440,00 kn
2.860,00 kn
14.300,00 kn

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz
članka 1. ove Odluke regulirati će Ugovorom te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene radove.
Članak4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2018.-program 1003ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Akt.K100303-Javna rasvjeta , pozicija 234-modernizacija
javne rasvjete, konto:-32231- javna rasvjeta.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
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Obrazloženje:
Člankom 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br.10/2018) određeno je da se:
(1) Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna (bez uključenog PDV-a)
provodi se izdavanjem narudžbenice i/ili zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom temeljem
jedne ponude koja je prethodno zatražena elektroničkim putem, telefaksom ili telefonski.
(2) Narudžbenica obvezno sadrži podatke o: odjelu koji izdaje narudžbenicu, osobi koja pokreće nabavu, vrsti
roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te
ukupnih cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja, gospodarskom subjektu – (dobavljaču).
Narudžbenicu potpisuje odgovorna osoba naručitelja.
(3) Za nabavu usluga iz točke 1. i 2. ovog članka obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju
intelektualne i osobne usluge, kao i kod stjecanja nefinancijske imovine.
(4) Ugovor potpisuje općinski načelnik.
(5) Evidenciju o izdanim narudžbenicama iz ovog članka vodi nadležna službena osoba za javnu
nabavu/financije unutar Jedinstvenog upravnog odjela.
Sukladno navedenom , od gospodarskog subjekta poduzeća ELEKTROIVIĆ d.o.o. iz Đulovca, 15. prosinca 1991.
br. 31B, OIB:44127913819 zatražena je ponuda (telefonski) za nabavom, dobavom i montažom LED reflektora
na malonogometnom igralištu Veliki Bastaji .
Subjekt je dana 02.09.2019. dostavio ponudu za
nabavom, dobavom i montažom LED reflektora na
malonogometnom igralištu Veliki Bastaji u iznosu od 11.440,00 kn bez uključenog PDV-a, što je sukladno članku
7. st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.10/2018), te je riješeno kao u članku 1. ove Odluke.
Sa gospodarskim subjektom iz članka 1. ove Odluke Naručitelj će sklopiti ugovor o izvođenju radova , te će danom
stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za
ugovorene radove.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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6.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 022-05/19-01/01
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 05. rujan 2019. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 123/17),
članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/XIII , 2/2018 i 6/2019 statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), i članka 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka
jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018): Općinski načelnik donosi
slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude PZ SKOČAJ za nabavom i dobavom ogrjevnog drveta
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 3 od 04.09.2019. Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca,
bana J.Jelačića 6., OIB:88945219889, za nabavom i dobavom 45 kubnih ogrjevnog drveta bukve u ukupnom
iznosu od 19.687,51 kn.
U cijenu je uračunat PDV.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.
1

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
bukva ogrjevno drvo FCA dovezeno

Jed.
mjera
m³

Količina
45

Cijena
(bez
PDV-a)
350,00

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

Iznos
15750,00
15.750,00 kn
15.750,00 kn
3.937,50 kn
19.687,51 kn

Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke , naručitelj će dostaviti
narudžbenicu za ugovorene usluge.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac za 2019.- program 1002JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA, Aktivnost-Akt.A100202-Pripremanje akata iz djelokruga JUO, pozicija:22,
konto:-32239- Ost. mat. za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.

Obrazloženje:
Člankom 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br.10/2018) određeno je da se:
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(1) Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna (bez uključenog PDV-a)
provodi se izdavanjem narudžbenice i/ili zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom
temeljem jedne ponude koja je prethodno zatražena elektroničkim putem, telefaksom ili telefonski.
(2) Narudžbenica obvezno sadrži podatke o: odjelu koji izdaje narudžbenicu, osobi koja pokreće nabavu, vrsti
roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te
ukupnih cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja, gospodarskom subjektu – (dobavljaču).
Narudžbenicu potpisuje odgovorna osoba naručitelja.
(3) Za nabavu usluga iz točke 1. i 2. ovog članka obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju
intelektualne i osobne usluge, kao i kod stjecanja nefinancijske imovine.
(4) Ugovor potpisuje općinski načelnik.
(5) Evidenciju o izdanim narudžbenicama iz ovog članka vodi nadležna službena osoba za javnu
nabavu/financije unutar Jedinstvenog upravnog odjela.
Sukladno navedenom , od gospodarskog subjekta poduzeća Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana
J.Jelačića 6., OIB:88945219889, zatražena je ponuda (telefonski) za za nabavom i dobavom 45 kubnih ogrjevnog
drveta bukve .
Subjekt je dana 04.09.2019. dostavio ponudu br. 3 za nabavom i dobavom 45 kubnih ogrjevnog drveta bukve
u iznosu od 15.750,00 kn bez uključenog PDV-a, što je sukladno članku 7. st.1. Pravilnika o provedbi postupka
jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018), te je riješeno kao u članku
1. ove Odluke.
Sa gospodarskim subjektom iz članka 1. ove Odluke Naručitelj će sklopiti ugovor o izvođenju radova , te će danom
stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za
ugovorene radove.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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7.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 340-01/19-02/1
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac 06. rujan 2019. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 i 123/179),
članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII i 2/2108 - Statutarna
Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac“ ), i članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne
nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018), Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o početku postupka javne nabave jednostavne vrijednosti za izvođenjem radova na modernizaciji

nerazvrstane ceste Potočani prema naselju Katinac (od ŽC3301)-Ev.br. 12-EVM/2019-JN
NAZIV PREDMETA NABAVE:
Članak 1.
Naručitelj: Općina Đulovac, Đurina 132, 42 532 Đulovac; MB:02554666, OIB: 83207178681, objavljuje početak
postupka javne nabave jednostavne vrijednosti za izvođenjem radova na izgradnji otvorenog sportskog igrališta u
naselju Batinjani.
Sukladno članku 12. stavku 1. točka 1. a. i b. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu
vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00
kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave
propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Članak 2.
REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE:14.
Evidencijski broj nabave: E-12-EVM/2019-JN
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Članak 3.
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne iznosi 499.999,00 kn bez uključenog poreza na dodanu
vrijednost (PDV).
IZVOR FINANCIRANJA:
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u proračunu općine Đulovac za 2019.-program
Program:1004: IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost:K100404: Cestovna infrastruktura, pozicija; 77-rekonstrukcija
nerazvrstanih cesta, ekonomska klasifikacija: 42131-Ceste

PODACI O OSOBAMA KOJE PROVODE POSTUPAK:
Članak 5.
Postupak javne nabave bagatelne vrijednosti provode ovlašteni predstavnici Općine Đulovac- javnog naručitelja
u postupcima javne nabave jednostavne vrijednosti za 2019. g.
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1. Antun Kolić, tajnik Dječjeg vrtića „Sunce“ Đulovac
2. Josip Kastmiler, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
3. Jasna Erjavec, samostalni upravni referent u UO Općine Đulovac,
4. Branislav Bijelić, komunalni redar.
PODACI O PONUDITELJIMA KOJIMA ĆE SE UPUTITI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE:
Članak 6.
Sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac , („Službeni glasnik Općine
Đulovac br.10/2018) nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 50.000,00 kn do
200.000,00 kn za robu i usluge te 500.000,00 kn za radove, naručitelj provodi slanjem Poziva na dostavu ponuda
na adresu najmanje tri (3) gospodarska subjekta po vlastitom izboru, i/ili objavljivanjem Poziva za dostavom ponuda
na internetskim stranicama Općine koji u tom slučaju mora biti dostupan najmanje trideset (30) dana od dana
objave te je sukladno navedenoj upućen poziv slijedećim ponuditeljima:
1. CESTE d.d., J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar; e-mail: g.markovic@ceste-bjelovar.hr
2. „Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, vl. Gege Jakovića, Veliki Bastaji 46
e-mail: jakovic.promet@gmail.com
3. Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6, E-mail: pzskocaj@net.hr
Poziv na dostavu ponuda neće biti objavljen na internetskim stranicama Općine.
OSTALI PODACI.

Članak 7.
Rok za donošenje Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijesti o poništenju postupka jednostavne
nabave iznosi 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda .
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave objavljuje se na
oglasnoj ploči i na internetskim stranicama naručitelja .
Načelnik Općine Đulovac donosi Odluku za odabir najpovoljnije ponude sa kojim će se sklopiti pisani ugovor o
nabavi, zajedno sa svim pristiglim ponudama.
Naručitelj objavom Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude, stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine kao naručitelja i najpovoljnijeg ponuditelja
regulirati će se Ugovorom.
Protiv odluke Općinskog načelnik Općine Đulovac, žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“, i mrežnoj
stranici Općine Đulovac: www.djulovac.hr.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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8.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 363-05/19-01/1
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 01. kolovoz 2019. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 123/17), članka 50.
Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/XIII , 2/2018 i 6/2019 -statutarne odluke
o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), i članka 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018): Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude/cjenika za pružanjem privremenih komunalnih usluga čišćenja javnih površina u
naselju Đulovac
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se ponuda br. 1/PP/5. od 01.08.2019. poduzeća DARKOM d.o.o. za komunalnu djelatnost
Daruvar, Josipa Kozarca 19. OIB:51300447757 za pružanjem privremenih komunalnih usluga čišćenja javnih
površina u naselju Đulovac
Kumunalne usluge uključuju:
- Obvezna minimalna javna usluga skupljanja i zbrinjavanja i pražnjenja MKO kontejner volumena 5000 l.
- Obvezna minimalna javna usluga skupljanja i zbrinjavanja i pražnjenja MKO kontejner volumena 7000 l.
- U cijeni usluge obuhvaćeni su i mjesečni troškovi bruto plaće 2 radnika na radnom mjestu čistača javnih površina
na određeno vrijeme, a sve sukladno potrebama i zahtjevu Općine Đulovac i cjeniku kako slijedi:
r.br.
1
2
3
4
5

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
Obvezna minimalna javna usluga skupljanja i
zbrinjavanja MKO kontejner volumena 5000 l.
Jedinična cijena pražnjenja prema volumenu 5000l
Obvezna minimalna javna usluga skupljanja i
zbrinjavanja MKO kontejner volumena 7000 l.
Jedinična cijena pražnjenja prema volumenu 7000l
bruto plaća -radnika čistač javnih površina

Jed.
mjera

Količina

kom

1

Cijena
(bez
PDV-a)
680,00

Iznos

kom
kom

1
1

50,00
860,00

50,00
860,00

kom
kom

1
2

70,00
4152,65

70,00
8305,30

UKUPNO:
Porezna osnovica za 13 %
Porezna osnovica za 25 %
PDV 13 %
PDV 25 %
SVEUKUPNO

9.965,30 kn
1.660,00 kn
8.305,30 kn
215,80 kn
2.076,33 kn
12.257,43 kn

680,00

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine kao naručitelja i ponuditelja iz članka
1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom koji traje dok postoje potrebe za pružanjem usluga iz čl. 2 ove odluke .
Postojanje potreba određuje Naručitelj/Korisnik temeljem slanjem pisane obavijesti Naručitelja/Korisnika
(narudžbenice).
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Za sve usluge opisane i označene u članku 1. ovog Ugovora , Naručitelj/Korisnik duguje Pružatelju usluge
naknadu prema cijenama koje je Pružatelj usluga utvrdio u svojoj ponudi/cjeniku za pružanjem komunalnih usluga
čišćenja javnih površina u naselju Đulovac , koja ponuda/cjenik će čini sastavni dio Ugovora.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2019. godine , a teretiti
će se Program ;1003.Održavanje komunalne infrastrukture, Ak.A.100302-Održavaje čistoće javnih površina,
pozicija:53:Uređenje zelenila i košnja travnjaka, konto 32329-Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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9.
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 340-01/19-02/5

Urbroj: 2111/05-03-19-03

Đulovac 18. rujan 2019. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11 ,
144/12 ,19/13, 137/15 i 123/17), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII ,
4/XIII- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac , 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni
Statuta Općine Đulovac i 6/2019- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), članka 33.
Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.
10/2018), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenjem radova na
modernizaciji nerazvrstane ceste Potočani prema naselju Katinac (od ŽC3301)-Ev.br.12-EVM/2019-JN klasa: 34001/19-02/4, urbroj:2111-05-03-19-03 od 17.09.2019., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na modernizaciji
nerazvrstane ceste Potočani prema naselju Katinac (od ŽC3301)-Ev.br. 12-EVM/2019-JN
PODACI O NARUČITELJU:

Članak 1.
Naručitelj, Općina Đulovac, Đurina 132, Đulovac, MB:02554666, OIB: 83207178681, zastupana po Općinskom
načelnik Dragi Hodaku , prema provedenom Pozivu za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave nabave
za izvođenjem radova na modernizaciji nerazvrstane ceste Potočani prema naselju Katinac (od ŽC3301)-Ev.br.12EVM/2019-JN klasa:340-01/19-02/1,urbroj:2111-05-03-19-03 od 09.09.2019. kao najpovoljnijeg ponuditelja
odabire:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU

OPIS

Naziv

CESTE d.d., J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar

Sjedište

J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar

Cijena ponude [u kn bez PDV-a]

PREDMET NABAVE:

499.791,70

Članak 2.

Temeljni podaci o provedenom postupku nabave:
NAZIV
NARUČITELJ
i. Naziv
ii. Sjedište
iii. Matični broj
iv. OIB:
2. PODACI O NABAVI
i. Broj nadmetanja
1.

ii. Javno oglašavanje

OPIS
Općina Đulovac
Općina Đulovac
Đulovac, Đurina 132
02554666
83207178681
E-12-EMV/2019-JN
provedenom Pozivu za dostavu ponuda u postupku
jednostavne nabave za izvođenjem radova na modernizaciji
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nerazvrstane ceste Potočani prema naselju Katinac (od
ŽC3301)-Ev.br.
12-EVM/2019-JN klasa: 340-01/19-02/1,
urbroj:2111-05-03-19-03 od 09.09.2019
Pozivi za dostavu ponuda sa dokumentacijom poslani su
gospodarskim subjektima elektronskom poštom dana 09. rujna
2019.

 datum

iii. Način nabave
iv. Zakonska osnova

v. Predmet nabave
vi. Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a

Javna nabava jednostavne vrijednosti
Čl.12. stavku 1. točka 1. a. i b. Zakona o javnoj nabavi (NN
120/16) i čl. 6. i 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne
nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.10/2018)
izvođenjem radova na modernizaciji nerazvrstane ceste
Potočani prema naselju Katinac (od ŽC3301)-Ev.br. 12EVM/2019-JN
499.999,00 kn
- CESTE d.d., J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar; e-mail:

i. Popis ponuditelja kojima je dostavljen javni

g.markovic@ceste-bjelovar.hr

poziv:

- „Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, vl.
Gege Jakovića, Veliki Bastaji 46
e-mail: jakovic.promet@gmail.com
- Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana
J.Jelačića 6, E-mail: pzskocaj@net.hr

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

1 (jedna)
1. CESTE d.d., J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar
-CESTE d.d., J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar
uz ispunjavan je osnovnih uvjete iz Poziva ponudio i najmanju
cijenu

NAZIV PONUDITELJA ČIJA JE PONUDA ODABRANA ZA SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU
Naziv

Sjedište

Članak 3.

OPIS

CESTE d.d., J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar
J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar

Cijena ponude [u kn bez PDV-a]

499.791,70

Porez na dodanu vrijednost [u kn]

124.947,93

Cijena ponude ukupno [u kn sa PDV-om]

624.739,63

RAZLOZI ODABIRA, OBILJEŽJA I PREDNOSTI ODABRANE PONUDE:
Članak 4.
Nakon pregleda i ocjene ponude, ovlašteni predstavnici Naručitelja utvrdili su da je ponuda CESTE d.d., J. Jelačića
2, 43 000 Bjelovar jedina pristigla ponuda koja ispunjava sve uvjete iz Poziva .
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RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA:
Članak 5.
Nije bilo razloga isključenja ponuditelja.
RAZLOZI ODBIJANJA PONUDA:
Nije bilo

Članak 6.

REGULIRANJE MEĐUSOBNIH OBVEZA:
Članak 7.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine kao naručitelja i ponuditelja iz članka 1.
ove Odluke regulirati će se Ugovorom o javnim radovima.
.
IZVORI FINANCIRANJA:
Članak 8.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u proračunu općine Đulovac za 2019.-Program:1004:
IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost:K100404: Cestovna infrastruktura, pozicija; 77-rekonstrukcija nerazvrstanih
cesta, ekonomska klasifikacija: 42131-Ceste.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Članak 9.
Protiv ove obavijesti nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog Upravnog suda.
ZAVRŠNE ODREDBE:

Članak 10.
Ova Odluka o odabiru s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda dostaviti će se svakom ponuditelju
odnosno svakom sudioniku javnog natječaja na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju
telefaksom, elektronička isprava i sl.).
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”, Oglasnoj
ploči Općina Đulovac i web stranici Općine Đulovac: www.djulovac.hr.
Objavom Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude, stječu uvjeti za sklapanje ugovora o nabavi.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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10.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 121-01/19-01/2
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 3. rujna 2019.
Na temelju članka 113. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN broj 86/08 , 61/11 i 04/18), članka 50. Statuta Općine Đulovac (službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII ,
4/XIII, 2/2018 i 6/2019-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta), te članka 55. Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 6/2019), općinski načelnik
Općine Đulovac dana 3. rujna 2019. godine donosi
ODLUKU
o isplati otpremnine
Članak 1.
Jasni Erjavec, službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac , u službi na neodređeno vrijeme, na
radnom mjestu samostalnog upravnog referenta, kojoj je danom 1. rujna 2019. prestala služba u Jedinstvenom
upravnom odjelu, odobrava se isplata otpremnine u ukupnom iznosu od 3,5 prosječne bruto mjesečne plaće koje
je zaposlenica ostvarila u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, što ukupno iznosi 29.879,59 kn.
Članak 2.
Otpremnina u ukupnom iznosu od 29.879,59 kn isplatit će se zaposlenici najkasnije do kraja 9. mjeseca 2019.
godine.
Cjelokupni iznos otpremnine iz stavka 1. članka 2. ove Odluke smatra se plaćom., odnosno dohotkom od
nesamostalnog rada, te podliježe obvezi plaćanja doprinosa, poreza i prireza sukladno Zakonu o porezu na
dohodak (Narodne Novine br. 115/16 i 106/18).
Članak 3.
Financijska sredstva za isplatu otpremnine iz članka 1. Ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Đulovac za
2019., a teretit će se PROGRAM 1002-JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA, Aktivnost:A100201:STRUČNO I
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE, Pozicija.6, konto :31219-ostali nenavedeni rashodi za zaposlene.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Općine Đulovac".
Obrazloženje:
Jasna Erjavec službenica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac , u službi na neodređeno vrijeme, na
radnom mjestu samostalnog upravnog referenta, podnijela je dana 04. lipnja 2019. zahtjev za odlazak u
prijevremenu mirovinu sa danom 01. rujna 2019. koji je zaprimljen u pisarnici Općine Đulovac dana 04.06.2019.
Člankom 113. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj
86/08 , 61/11 i 04/18) određeno je da služba može prestati na temelju pisanog sporazuma službenika i pročelnika
upravnog tijela, kojim se utvrđuje dan prestanka službe i druga pitanja od značaja za prestanak službe o kojima su
službenik i pročelnik postigli sporazum.
Dana 30.kolovoza 2019., Jasna Erjavec službenica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac na radnom
mjestu samostalnog upravnog referenta i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac, dana 30.
kolovoza 2019. potpisali su Sporazum o prestanku službe kojim je utvrđeno da je danom 01. rujna 2019., Jasna
Erjavec ostvarila ukupno 16 godina, 5 mjeseci 0 dana neprekidnog rada u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Đulovac.

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“
GODINA 2019.
BROJ 9
Đulovac, 15. listopad 2019. godine
80

Rješenjem pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, KLASA: 011-01/19-01/1, URBROJ: 2111/05-05-19-05 od 2.
rujna 2019. godine, Jasni Erjavec, službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac , u službi na
neodređeno vrijeme, na radnom mjestu samostalnog upravnog referenta, danom 1. rujna 2019. prestaje služba u
Jedinstvenom upravnom odjelu.
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“
br. 6/2019) određeno je da zaposleniku kojem radni odnos prestaje zbog ispunjavanja zakonom propisanih uvjete
za odlazak u prijevremenu mirovinu s najmanje 15 godina neprekidnog rada u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Đulovac može se na njegov zahtjev, sukladno članku 113. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, isplatiti otpremnina u ukupnom iznosu od 3,5 prosječne bruto
mjesečne plaće koje je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, a isplatit će se u pravilu
posljednjeg dana službe – rada, a najkasnije do kraja 9. mjeseca 2019. godine.
Prosječna bruto mjesečne plaća koju je zaposlenica ostvarila u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu iznosi
8.537,03 kn, tako da otpremnina u ukupnom iznosu od 3,5 prosječne bruto mjesečne plaće koje zaposlenica
ostvarila u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu iznosi 29.879,59 kn, te je odlučeno kao u članku 1. i 2. ove
Odluke.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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11.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 340-01/19-03/2
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 24. rujan 2019.godine.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 123/17), članka
50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/XIII i 2/2008 -statutarne odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), i članka 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018): Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na

modernizaciji nerazvrstane ceste Potočani prema naselju Katinac (od ŽC3301)
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponude broj 23-09/2019 od 23.09.2019. , poduzeća IVICA trade ing , d.o.o, Trg
Kralja Petra Krešimira IV-8, 43 500 Daruvar, OIB:19987288904 za pružanjem usluga stručnog nadzora nad
izvođenjem radova na modernizaciji nerazvrstane ceste Potočani prema naselju Katinac (od ŽC3301) , u ukupnom
iznosu od 14.125,00 kn.
Članak 2.
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :
r.br.

1

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

Količina

Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na modernizaciji
nerazvrstane ceste Potočani prema naselju Katinac (od ŽC3301) Ev.
broj nabave: E-12.1-EVM/2019-JN (Usluge stručnog nadzora
građenja utvrđene su Zakonom o gradnji (NN broj 153/13), Zakonom
o prostornom uređenju (NN broj 153/13), Zakonom o poslovima i
djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN broj 78/15) i drugim
važećim pravilima te podzakonskim propisima koji reguliraju
djelatnost stručnog nadzora nad građenjem.) i sukladno tehničkim
specifikacijama, odnosno projektnom zadatku iz ovog troškovnika

kom

1

Cijena
(bez PDV-a)

11300,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos

11300,00

11.300,00 kn
2.825,00 kn
14.125,00 kn

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz
članka 1. ove Odluke regulirati će Ugovorom .
Članak4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u proračunu općine Đulovac za 2019.-program
Program:1004: IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost:K100404: Cestovna infrastruktura, pozicija; 77-rekonstrukcija
nerazvrstanih cesta, ekonomska klasifikacija: 42131-Ceste
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
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Obrazloženje:
Člankom 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br.10/2018) određeno je da se:
(1) Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna (bez uključenog PDV-a)
provodi se izdavanjem narudžbenice i/ili zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom
temeljem jedne ponude koja je prethodno zatražena elektroničkim putem, telefaksom ili telefonski.
(2) Narudžbenica obvezno sadrži podatke o: odjelu koji izdaje narudžbenicu, osobi koja pokreće nabavu, vrsti
roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te
ukupnih cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja, gospodarskom subjektu – (dobavljaču).
Narudžbenicu potpisuje odgovorna osoba naručitelja.
(3) Za nabavu usluga iz točke 1. i 2. ovog članka obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju
intelektualne i osobne usluge, kao i kod stjecanja nefinancijske imovine.
(4) Ugovor potpisuje općinski načelnik.
(5) Evidenciju o izdanim narudžbenicama iz ovog članka vodi nadležna službena osoba za javnu
nabavu/financije unutar Jedinstvenog upravnog odjela.
Sukladno navedenom , od gospodarskog subjekta poduzeću IVICA trade ing , d.o.o, Trg Kralja Petra Krešimira IV8, 43 500 Daruvar, OIB:19987288904 upućen Zahtjev za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za
pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na modernizaciji nerazvrstane ceste Potočani prema
naselju Katinac (od ŽC3301) , Klasa: 340-01/19-03/1, urbroj:2111/05-03-19-03 od 18.09.2019.
Subjekt je dana 23.09.2019. dostavio ponudu br. 23-09/2019 za pružanje usluga stručnog nadzora nad
izvođenjem radova na modernizaciji nerazvrstane ceste Potočani prema naselju Katinac (od ŽC3301) , u iznosu
od 11.300,00 kn bez uključenog PDV-a, što je sukladno članku 7. st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne
nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018), te je riješeno kao u članku 1. ove Odluke.
Sa gospodarskim subjektom iz članka 1. ove Odluke Naručitelj će sklopiti ugovor o izvođenju radova , te će danom
stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za
ugovorene usluge.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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12.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 311-01/19-02/3
Ur. broj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 23. rujan 2019.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i,4/XIII i 2/2018Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), članka 4. točka 1.2.3. i članka 7. i 8. Programa
poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018)
točke II. Javnog poziva za podnošenjem zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi i poduzetništvu na području
Općine Đulovac za 2019. godinu, klasa: 311-01/18-02/2, urbroj:2111/-05-03-19-03 od 08. siječnja 2019.
objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/download/javni-poziv-programa-poticaja-razvojapoljoprivrede-i-poduzetnistva-za-2019-godinu-tekst-javnog-poziva/?wpdmdl=3532 Općinski načelnik Općine
Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU

o isplati sredstava za sufinanciranje
za mjeru 1.2.- tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz poljoprivrede za konzultantske usluge
prijave pripreme i provedbe projekta koji se prijavljuje na natječaj za dobivanje sredstava Ministarstva poljoprivrede
iz Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta u 2019. godini,
na područjima naseljenima nacionalnim manjinama

Članak 1.
Sarturis Consalting, Obrt za poljoprivredu i poslovne usluge , Trg kralja Tomislava 2/1 Daruvar OIB:05557735552
odobrava se isplata sredstava za pružanje usluga izrade poslovnog plana i prijave projekata za mjeru 6 za mjeru
1.2.- tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz poljoprivrede za konzultantske usluge prijave pripreme i
provedbe projekta koji se prijavljuje na natječaj za dobivanje sredstava Ministarstva poljoprivrede iz Programa za financiranje
projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta u 2019. godini, na područjima naseljenima nacionalnim
manjinama u ukupnom iznosu od 18.750,00
r.br.

Korisnici potpore mjera 6.3.1.

kn za podnositelje kako slijedi:

Adresa korisnika

OIB korisnika

Broj ugovora/računa

320758899554

ug. br. 4/2019 od
01.07.2019. i rč.15/P1/1od
11.09.2019.
ug. br. 2/2019 od
19.09.2019. i rč.19/P1/1od
20.09.2019.
ug. br. 3/2019 od
19.09.2019.. i rč.19/P1/1od
20.09.2019.

1

OPG MARKO TUTIĆ

Domobranska ulica
25, Đulovac

2

OPG NEVENA PEJČIN

Batinjani 87 A

97724215445

3

OPG RADE MATIĆ

Đurina 16 A, Đulovac

80442598807

UKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO

iznos
sufinanciranja
Općina Đulovac
5.000,00
5.000.00
5.000,00
15.000,00
5.250,00
18.750,00

Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove odluke isplatit će se na žiro račun konzultanta Sarturis Consalting, Obrt za poljoprivredu
i poslovne usluge , Trg kralja Tomislava 2/1 Daruvar OIB:05557735552, IBAN:HR84 2340009 1160241034 kod
PBZ.
Zahtjevi podnositelja sa dokumentacijom propisanom člankom 4. točka 1.2.3. Programa poticanja razvoja
poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018) sastavni su dio ove
Odluke.
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Članak 3.
Prava i obveze Općine Đulova i isporučitelj usluge koji sa podnositeljima zahtjeva ima potpisan ugovora o
pružanju konzultantskih usluga za izradu projekata za fondove EU iz članka 1. ove Odluke regulirat će se zasebnim
Ugovorom.
Članak 4.
Isporučitelj usluge koji sa podnositeljima zahtjeva ima potpisan ugovora o pružanju konzultantskih usluga za izradu
projekata za fondove EU iz članka 1. ove Odluke je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument
osiguranja provedbe ugovora, zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava.
Članak 5.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program
1006.- POTICANJE I RAZVOJ PROIZVODNJE, Aktivnost A100603-Poticanje gospodarstva, pozicija: 97: Poticanje
obrtnika i malih poduzetnika., račun: 35232- Subvencije obrtnicima. malim i srednjim poduzetnicima.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
Obrazloženje:

OPG MARKO TUTIĆ, Domobranska ulica 25, Đulovac, OIB: 320758899554, OPG NEVENA PEJČIN Batinjani 87 A, OIB:

97724215445 i OPG RADE MATIĆ. Đurina 16 A, Đulovac, OIB: 80442598807 , podnijeli su zahtjev za dodjelu potpora prema
mjeri 1.2.- tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz poljoprivrede za konzultantske usluge prijave pripreme i
provedbe projekta koji se prijavljuje na natječaj za dobivanje sredstava Ministarstva poljoprivrede iz Programa za financiranje
projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta u 2019. godini, na područjima naseljenima nacionalnim
manjinama sukladno Programu poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 132018) i Javnom pozivu za podnošenjem zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi i poduzetništvu na
području Općine Đulovac za 2019. godinu, klasa: 311-01/17-02/2, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 23. siječnja 2018. objavljenog
na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/download/javni-poziv-programa-poticaja-razvoja-poljoprivrede-ipoduzetnistva-za-2019-godinu-tekst-javnog-poziva/?wpdmdl=3532
Sukladno članku 4. točka 1.2. tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz poljoprivrede Programa poticanja
razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2018. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2017) u cilju sufinanciranje
aktivnosti udruga, poljoprivrednih zadruga i OPG-a uz predočenje programa rada predviđena su sredstva za konzultantske
usluge izrade projekata za fondove EU (IPA, IPARD, IEE dr.) koja se dodjeljuju za pokriće dijela troškova konzultantskih
usluga nastalih u 2018. godini.
Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu iz podmjere 1.2.3. mjere 1.2. Programa je do 50% vrijednosti
ukupnog iznosa računa (sa uključenim PDV-om), ali ne može biti veća od 10.000,00 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) .
Uz zahtjev su podnositelji dostavili:
1. Popunjen propisan obrazac zahtjeva – Obrazac 2
2. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
3. Dokaz o vlasništvu, zakupu ili koncesiji poljoprivrednog zemljišta, ( prijava u ARKOD )
4. Preslika žiro-računa korisnika s pripadajućim IBAN brojem,
5. Potvrda o nepostojanju duga prema Općini Đulovac, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
6. Potvrda Porezne uprave Daruvar o nepostojanju duga prema državi
7. Izjava o statusu podnositelja u Registru poreznih obveznika – Obrazac – Izj. 1
8. Popunjena izjava o korištenim potporama male vrijednosti – Obrazac – Izj. 2
9. Dokumenti kojim se dokazuje opravdanost sufinanciranja potpore 1.2. (ug. br. 4/2019 od 01.07.2019. i rč.15/P1/1od
11.09.2019. ug. br. 2/2019 od 19.09.2019. i rč.19/P1/1od 20.09.2019. i ug. br. 3/2019 od 19.09.2019.. i rč.19/P1/1od
20.09.2019. )

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“
GODINA 2019.
BROJ 9
Đulovac, 15. listopad 2019. godine
85

čime su ispunjeni svi uvjete iz članka 4. točka 1.2.3. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019.
godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2019)
Sarturids Consalting, Obrt za poljoprivredu i poslovne usluge , Trg kralja Tomislava 2/1 Daruvar OIB:05557735552 izradila je
natječajnu dokumentaciju i 1.2.- tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz poljoprivrede za konzultantske
usluge prijave pripreme i provedbe projekta koji se prijavljuje na natječaj za dobivanje sredstava Ministarstva poljoprivrede iz
Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta u 2019. godini, na područjima
naseljenima nacionalnim manjinama za tri OPG- a s područja općine Đulovac, što je dokumentirano preslikom ugovora i
računa za izvršene konzultantske usluge te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
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13.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 311-01/19-01/4
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 25. rujan 2019.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i,4/XIII i 2/2018Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), članka 4. točka 1.2.3. i članka 7. i 8. Programa
poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018)
točke II. Javnog poziva za podnošenjem zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi i poduzetništvu na području
Općine Đulovac za 2019. godinu, klasa: 311-01/18-02/2, urbroj:2111/-05-03-19-03 od 08. siječnja 2019.
objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/download/javni-poziv-programa-poticaja-razvojapoljoprivrede-i-poduzetnistva-za-2019-godinu-tekst-javnog-poziva/?wpdmdl=3532 Općinski načelnik Općine
Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o isplati poticaja OPG IVANČIĆ SINIŠA-JOSIP

za mjeru 1.2.- tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz poljoprivrede za konzultantske usluge
prijave pripreme i provedbe projekta koji se prijavljuje na natječaj za dobivanje sredstava Ministarstva poljoprivrede
iz Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta u 2019. godini,
na područjima naseljenima nacionalnim manjinama

Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, OPG IVANČIĆ SINIŠA-JOSIP iz Vukovja 35 , OIB:38766041418 odobrava se isplata
jednokratne novčane potpore u iznosu od 1.500,00 kuna kao poticaj za konzultantske usluge pripreme i
provedbe projekta i prijave projekata za mjeru 1.2.- tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz
poljoprivrede za konzultantske usluge prijave pripreme i provedbe projekta koji se prijavljuje na natječaj za
dobivanje sredstava Ministarstva poljoprivrede iz Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i
ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta u 2019. godini, na područjima naseljenima nacionalnim manjinama“ ,a sve
sukladno mjeri 1.2. -tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz poljoprivrede Programa poticanja
razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018) .
Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR34 2402006 3103188884 kod ERSTE
banke, a sve prema članku 4. točka 1.2.3. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019.
godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018).
Korisnik nije obveznik plaćanja poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti (OPG).

Članak 2.
Prava i obveze Općine Đulova i podnositelja zahtjeva iz članka 1. ove Odluke regulirat će se zasebnim
Ugovorom. Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora,
zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava.
Članak 3.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program
1006.- POTICANJE I RAZVOJ PROIZVODNJE, Aktivnost A100603-Poticanje gospodarstva, pozicija: 97: Poticanje
obrtnika i malih poduzetnika., račun: 35232- Subvencije obrtnicima. malim i srednjim poduzetnicima.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku Općine Đulovac»
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
Obrazloženje:
OPG IVANČIĆ SINIŠA JOSIP iz Vukovja 35 , OIB:38766041418 podnio je zahtjev za dodjelu potpora prema mjeri 1.2. tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz poljoprivrede sukladno Programu poticanja razvoja poduzetništva i
poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018) i Javnog poziva za podnošenjem zahtjeva za
dodjelu subvencija u poljoprivredi i poduzetništvu na području Općine Đulovac za 2019. godinu, klasa: 311-01/18-02/2,
urbroj:2111/-05-03-19-03 od 08. siječnja 2019. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/download/javnipoziv-programa-poticaja-razvoja-poljoprivrede-i-poduzetnistva-za-2019-godinu-tekst-javnog-poziva/?wpdmdl=3532
Sukladno članku 4. točka 1.2. tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz poljoprivrede Programa poticanja
razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018) u cilju sufinanciranje
aktivnosti udruga, poljoprivrednih zadruga i OPG-a uz predočenje programa rada predviđena su sredstva za konzultantske
usluge izrade projekata za fondove EU (IPA, IPARD, IEE dr.) koja se dodjeljuju za pokriće dijela troškova konzultantskih
usluga nastalih u 2018. godini.
Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu iz podmjere 1.2.3. mjere 1.2. Programa 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) .

Uz zahtjev je podnositelj dostavio:
1. Popunjen propisan obrazac zahtjeva – Obrazac 2
2. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,(Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednika, klasa: UP/I320-01/17-01-01/0911, urbroj:343-12-01/11-17-2 od 02.03.2017., broj MIPIG:238611-OPG IVANČIĆ SINIŠA-JOSIP
3. Dokaz o vlasništvu, zakupu ili koncesiji poljoprivrednog zemljišta,
4. Preslika žiro-računa korisnika s pripadajućim IBAN brojem,
5. Potvrda o nepostojanju duga prema Općini Đulovac, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
6. Potvrda Porezne uprave Daruvar o nepostojanju duga prema državi
7. Izjava o statusu podnositelja u Registru poreznih obveznika – Obrazac – Izj. 1
8. Popunjena izjava o korištenim potporama male vrijednosti – Obrazac – Izj. 2
9. Dokumenti kojim se dokazuje opravdanost sufinanciranja potpore 1.2. (Ugovor br. 19/19 od 03.09.2019.. potpisan
sa konzultantom; Razvojna agencija Daruvar o usluzi izrade projektnog prijedloga za natječaj za dobivanje
sredstava Ministarstva poljoprivrede iz Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja,
poduzetništva i obrta u 2019. godini, na područjima naseljenima nacionalnim manjinama na ukupni ugovoreni iznos
od 1.500,00 kn, račun br. 21190037 od 3.9.2019. Agencija je oslobođena plaćanja PDV-a po čl. 90. St. 1. Zakona o
PDV-u )
čime je ispunio sve uvjete iz članka 4. točka 1.2.3. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019.
godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018) te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
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14.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA:080-01/19/01-1
URBROJ:2111/05-03-19-03
Đulovac, 25. rujan 2019.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac (službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII , 4/XIII, 2/2018 i 6/2019Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta), i članka 14. Etičkog kodeksa službenika i namještenika Općine
Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 7/XIII) , Općinski načelnik Općine Đulovac, dana 25. rujna 2019.
godine, donosi
ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENIKA ZA ETIKU
Članak 1.
Službenik Antun Kolić zaposlen u Općini Đulovac na radnom mjestu samostalnog upravnog referenta , na
neodređeno vrijeme, broj telefona/faxa: 043/382 028; 043/380 027 , e-mail: opcina.djulovac@gmail.com ., imenuje
se povjerenikom za etiku Općine Đulovac (u daljnjem tekstu: Općina).
Članak 2.
Prava i obveze povjerenika za etiku su slijedeće:
- prati primjenu Etičkog kodeksa u Općini Đulovac
- promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima službenika i namještenika te odnosima službenika
i namještenika prema građanima
- zaprima pritužbe službenika, namještenika i građana na neetičko ponašanje i postupanje službenika i
namještenika
- provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe
- vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama
- podnosi izvješće o podnesenim pritužbama
- upoznaje nove službenike i namještenike sa etičkim kodeksom
Članak 3.
Povjerenik za etiku dužan je završiti program edukacije povjerenika za etiku koju provodi središnje tijelo državne
uprave nadležno za službeničke odnose.
Članak 4.
Povjerenik za etiku dužan je u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka pritužbe provesti postupak ispitivanja
osnovanosti pritužbe, te pripremiti odgovor podnositelju pritužbe, kojeg dostavlja čelniku tijela.
Povjerenik za etiku dužan je provesti postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe i na temelju anonimne prijave.
Članak 5.
O provedenom postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe, povjerenik za etiku dužan je podnijeti pismeno izvješće
čelniku tijela, a u slučaju dvojbe o tome predstavlja li ponašanje državnog službenika povredu Etičkog kodeksa,
povjerenik za etiku zatražiti će mišljenje Etičkog povjerenstva.
Članak 6.
Na zahtjev povjerenika za etiku, za vrijeme postupka ispitivanja osnovanosti pritužbe, čelnik Općine dužan je
povjerenika za etiku osloboditi obavljanja poslova radnog mjesta na koje je raspoređen.
Članak 7.
Povjerenik za etiku ne može, zbog obavljanja svoje dužnosti, biti pozvan na odgovornost niti doveden u nepovoljan
položaj u odnosu na druge službenike.
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Članak 8.
Povjerenik za etiku može Etičkom povjerenstvu podnijeti pritužbu na neetično ponašanje drugih službenika i
namještenika prema povjereniku za etiku.
Etičko povjerenstvo dužno je u roku od 60 (šezdeset) dana od dana primitka pritužbe dostaviti odgovor na pritužbu
Etičkom povjerenstvu i o tome izvijestiti čelnika Općine.
Članak 9.
Izvješće o podnesenim pritužbama na neetično postupanje objavljuje se jednom godišnje, a najkasnije do 31.
siječnja na web stranici Općine Đulovac.
Članak 10.
Povjerenik za etiku dužan je upoznati službenike i namještenike koji se primaju u službu sa odredbama Etičkog
kodeksa.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objaviti će se u "Službenom Glasniku Općine Đulovac ".
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.

15.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 402-08/19-02-1
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 26. rujan 2019. godine
Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13,152/14 i 99/15 ), članka
35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 123/17), ,te članka 11. Odluke o
socijalnoj skrbi na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 1/2016 i 3/2016- izmjene i

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“
GODINA 2019.
BROJ 9
Đulovac, 15. listopad 2019. godine
90

dopune) , i članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/XIII , 2/2018 i
6/2019 -statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac)općinski načelnik donosi Općinski načelnik
Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o sufinanciranju školske prehrane za učenike s prebivalištem na području Općine Đulovac koji
pohađaju Osnovnu školu Vladimir Nazor Daruvaru u školskoj godini 2019./2020.
Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se Zahtjev Osnovne škole Vladimir Nazor Daruvar iz Daruvar, ulica Ljudevita Gaja
24, klasa:053-02/19-01/75 urbor:2111-25-01-19-01 od 26.09.2019. za sufinanciranje školske prehrane za učenike
s prebivalištem na području Općine Đulovac koji pohađaju Osnovnu školu Vladimir Nazor Daruvar i to za slijedeće
učenike:
Rb.

Raz.

Ime i prezime

Adresa

Napomena (troje ili više djece)

1.

1.b

Petar Bilavčić

Batinjani 91

2.

1.c

Nevia Plavšić

Potočani 33

Troje djece

3.

1.d

Sara Kos

Batinjani 76 A

Troje djece

4.

2.b

Aljoša Lukić

Batinjani 78

5.

2.d

Ruta Car

Batinjska Rijeka 1A

Troje djece

6.

2.d

Stefan Mačak

Škodinovac 6

Troje djece

7.

3.d

Savo Mačak

Škodinovac 6

Troje djece

8.

4.b

Aleksej Lukić

Batinjani 78

9.

4.b

Antonia Bilavčić

Batinjani 91

10.

4.d

Hana Kos

Batinjani 76A

Troje djece

11.

5.a

Emma Jakopec

Velika Maslenjača 7

Petoro djece

12.

5.a

Antonija Juraj

Velika Maslenjača 74

Troje djece

13.

5.a

Maricella Trupina

Batinjani 8a

14.

5.a

Lorena Pejčin

Batinjani 105

Četvero djece

15.

5.e

Noa Car

Batinjska Rijeka 1A

Troje djece

16.

6.a

Ema Bartoniček

Velika Maslenjača 10

Četvoro djece

17.

6.a

Ivona Golubić

Velika Maslenjača 60

18.

6.a

Lucija Golubić

Velika Maslenjača 32

19.

6.a

Mirta Čikor

Mala Maslenjača 23
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20.

6.e

David Radman

Batinjani 46

21.

6.e

Dejan Radojević

Batinjani 48

22.

6.c

Borna Subotić

Batinjani 4A

23.

7.b

Nikol Bartoniček

Velika Maslenjača 10

Četvoro djece

24.

7.b

Srećko Bubnjić

Vukovije 1a

Četvoro djece

25.

7.b

Lukas Devald

Velika Maslenjača 38

26.

7.b

Tomislav Juraj

Velika Maslenjača 70

27.

7.b

Danijel Lazar

Kolodvorska 16b, Maslenjača

28.

7.b

Dorotea Nagy

Donja Vrijeska 16

29.

7.b

Boris Pejčin

Batinjani 94a

30.

7.b

Anđela Marović

Donja Vrijeska 20

31.

8.b

Tina Bartoniček

Velika Maslenjača 10

32.

8.b

Fran Golubić

Velika Maslenjača 32

33.

8.b

Tihana Juraj

Velika Maselnjača 74

Troje djece

34.

8.b

Renato Pejčin

Batinjani 87a

Troje djece

35.

8.d

Damjan Car

Batinjska Rijeka 1A

Troje djece

36.

8.d

Nikola Plavšić

Potočani 33

Troje djece

37.

8.e

Patrik Kos

Batinjani 76A

Troje djece

Troje djece

Troje djece

Cijena toplog obroka je 5,47 kn dnevno , pri čemu Općina Đulovac plaća 50% cijene toplog odnosno mliječnog
obroka. Za obitelji sa troje i više djece Općina Đulovac plaća punu cijenu toplog i mliječnog obroka.
Osnovna škola Vladimir Nazor iz Daruvara će mjesečno zatražiti refundaciju troškova obroka za učenike prema
popisu koji će dostavljati Općini Đulovac najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Popis treba sadržavati
i podatke o obiteljima sa troje i više djece.
Članak 2.
Sredstva za ostvarivanje ove Odluke i iznosu od 100.000,00 kn osigurana su u proračunu Općine Đulovac za
2019. godinu u Programu 1008- OBRAZOVANJE – pozicija 158-Prehrana, Aktivnost A100802-Osnovnoškolsko
obrazovanje, konto:37224:-sufinanciranje prehrane OŠ.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 1. ožujka 2019. i objaviti će se u “Službenom
glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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16.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 363-05/19-01/4
URBROJ:2111/05-03-19-03
Đulovac, 19. rujan 2019.
Na temelju članka 317. Zakona o javnoj nabavi („Narodne Novine“ br.120/16) , članka 6. osnovnog Ugovora broj:
26/2019 o radovima na košnji groblja na području općine Đulovac-lokacija-istok, KLASA: 363-05/19-01/31,URBROJ: 2111/05-03-19-03 od 15.04.2019. sukladno članku 8. točka 3. stavak 1. alineja 3. Pravilnika o provedbi
postupka jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018) i članka 50. Statuta
Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/XIII , 2/2018 i 6/2019 -statutarne odluke o izmjeni
i dopuni Statuta Općine Đulovac), općinski načelnik donosi slijedeću

ODLUKU
o sklapanju Dodatka br. 1. br. 1. UGOVORA br. 26/2019 o radovima na košnji groblja na području općine
Đulovac-lokacija-istok, KLASA: 363-05/19-01/3-1,URBROJ: 2111/05-03-19-03 od 15.04.2019.
Članak 1.
Na temelju članka 6. UGOVORA br. 26/2019 o radovima na košnji groblja na području općine Đulovac-lokacijaistok, KLASA: 363-05/19-01/3-1,URBROJ: 2111/05-03-19-03 od 15.04.2019., sukladno članku 8. točka 3. stavak
1. alineja 3. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine
Đulovac br.10/2018) utvrđuje se potreba sklapanja Aneksa broj 1. osnovnog Ugovora broj: br. 26/2019 o radovima
na košnji groblja na području općine Đulovac-lokacija-istok, KLASA: 363-05/19-01/3-1,URBROJ: 2111/05-03-1903 od 15.04.2019 u iznosu od 21.962,00 kn (bez PDV-a) za koji se povećava ugovorena vrijednosti usluga.
Navedeno povećanje ugovorene vrijednosti za iznos od 19.162,00 kn bez PDV-a odnosno 23.952,50 kn sa PDVom odnosi se na troškove dodatne košnje groblja na području Općine Đulovac.-lokacija Istok koja obuhvaća
slijedeća groblja: Donja Vrijeska I. i II, Borova Kosa, Maslenjača, Veliki Bastaji, Miletinac, Koreničani II (katoličko
groblje) , Katinac, Krivaja I, II i III, Velika i Mala Babina Gora, Gornje i Donje Cjepidlake i Removac ukupne
površine 77.800 m2,
Temeljem ugovora sklopljenog 15. travnja 2019. godine ugovoreni su radovi na najmanje tri košnje groblja na
području Općine Đulovac.-lokacija Istok koja obuhvaća slijedeća groblja: Donja Vrijeska I. i II, Borova Kosa,
Maslenjača, Veliki Bastaji, Miletinac, Koreničani II (katoličko groblje) , Katinac, Krivaja I, II i III, Velika i Mala
Babina Gora, Gornje i Donje Cjepidlake i Removac ukupne površine 77.800 m².
Za predmetne radove ugovoren je neto iznos od 65.886,00 kn, odnosno ukupni iznos s PDV- om od 82.357,50
kn.
Zbog kišnog vremena i pojačanog rasta trave ukazala se potreba za dodatnim 4. košnjom predmetnih groblja na
području Općine Đulovac.-lokacija Istok koja obuhvaća slijedeća groblja: Donja Vrijeska I. i II, Borova Kosa,
Maslenjača, Veliki Bastaji, Miletinac, Koreničani II (katoličko groblje) , Katinac, Krivaja I, II i III, Velika i Mala Babina
Gora, ukupne površine 67.800 m²,
Slijedom svega navedenog povećan je obim posla te je predloženo sklapanje aneksa ugovora za dodatne radove
na izradi plana u iznosu 29,08% ugovorenog iznosa, što iznosi 19.162,00 kn neto odnosno 23.952,50 kn s PDVom.
Članak 2.
Sukladno navedenom u članku 1. ove odluke utvrđuje se prijedlog Dodatka 1 osnovnog Ugovora broj: 26/2019 o
radovima na košnji groblja na području općine Đulovac-lokacija-istok, KLASA: 363-05/19-01/3-1,URBROJ:
2111/05-03-19-03 od 15.04.2019. kako slijedi:
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„Članak 1.

Ugovorne strane suglasne su da su dana 15. travnja 2019. sklopile Ugovor br. 26/2019 o radovima na
košnji groblja na području općine Đulovac-lokacija-istok, KLASA: 363-05/19-01/3-1,URBROJ: 2111/0503-19-03
Članak 2.

Ovim Aneksom broj 1 mijenja se članak 2. osnovnog Ugovora broj: 26/2019 o radovima na košnji groblja
na području općine Đulovac-lokacija-istok, KLASA: 363-05/19-01/3-1,URBROJ: 2111/05-03-19-03 od
15.04.2019. tako da glasi:
„Za izvođenje radova iz prethodnog članka ovog Ugovora ugovaraju se jedinične cijene prema
troškovnicima u privitku, slijedom kojih se ugovara:
CIJENA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA KOŠNJI GROBLJA NA PODRUČJU OPĆINE ĐULOVACLOKACIJA ISTOK
Cijena radova u iznosu od
85.048,00 kn,
25 % PDV-a iznosi
21.262,00 kn,
Ukupna cijena s PDV-om
106.310,00kn,
(slovima:) (stošesttisućatristodesetkunainulalipa)
Ugovorne strane ugovaraju nepromjenjivost jediničnih cijena navedenih i upisanih u troškovniku
te je cijena radova fiksna i nepromjenjiva. Predujma nema.
U navedenu cijenu radova uključeni su svi troškovi rada, materijala, rada strojeva, transporta,
korištenja prometnica, pristojbi, poreza, režijski troškovi, kao i svi drugi troškovi i izdaci IZVODITELJA
potrebni za dovršenje radova do potpune funkcionalnosti građevine i primopredaje građevine na
uporabu.“
Članak 3.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako u preostalom dijelu Ugovora broj: 26/2019 o radovima na košnji
groblja na području općine Đulovac-lokacija-istok, KLASA: 363-05/19-01/3-1,URBROJ: 2111/05-03-1903 od 15.04.2019. godine ostaje neizmijenjen i na snazi.
Članak 4.
Ugovorne strane potvrđuju kako su upoznate s pravima o obvezama koje za njih proizlaze iz ovog
Dodatka te ih potpisom ovog Dodatka ugovora prihvaćaju.
Članak 5.
Ovaj aneks Ugovora sastavljen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka od kojih Naručitelj zadržava 3 (tri), a
Izvođač 2 (dva) primjerka.
Aneks ugovora je pravosnažan kad ga potpišu obje ugovorne strane.“
Članak 3.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2019.-program 1003ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Akt.K100302-Održavanje čistoće javnih površina , pozicija 54UREĐENJE GROBLJA I OKOLIŠA, konto:-32329- ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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17.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 363-05/19-01/5
URBROJ:2111/05-03-19-03
Đulovac, 19. rujna 2019.
Na temelju članka 317. Zakona o javnoj nabavi („Narodne Novine“ br.120/16) , članka 6. osnovnog Ugovora broj:
25/2019 o radovima na košnji groblja na području općine Đulovac-lokacija-istok, KLASA: 363-05/19-01/21,URBROJ: 2111/05-03-19-03 od 11.04.2019. sukladno članku 8. točka 3. stavak 1. alineja 3. Pravilnika o provedbi
postupka jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018) i članka 50. Statuta
Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/XIII , 2/2018 i 6/2019 -statutarne odluke o izmjeni
i dopuni Statuta Općine Đulovac), općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o sklapanju Dodatka br. 1. br. 1. UGOVORA br. 25/2019 o radovima na košnji groblja na području općine
Đulovac-lokacija-zapad, KLASA: 363-05/19-01/2-1,URBROJ: 2111/05-03-19-03 od 11.04.2019.
Članak 1.
Na temelju članka 6. UGOVORA br. 25/2019 o radovima na košnji groblja na području općine Đulovac-lokacijazapad, KLASA: 363-05/19-01/2-1,URBROJ: 2111/05-03-19-03 od 11.04.2019., sukladno članku 8. točka 3. stavak
1. alineja 3. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine
Đulovac br.10/2018) utvrđuje se potreba sklapanja Aneksa broj 1. osnovnog Ugovora broj: br. 25/2019 o radovima
na košnji groblja na području općine Đulovac-lokacija-zapad, KLASA: 363-05/19-01/2-1,URBROJ: 2111/05-03-1903 od 11.04.2019 u iznosu od 6.804,00 kn (bez PDV-a) za koji se povećava ugovorena vrijednosti radova..
Navedeno povećanje ugovorene vrijednosti za iznos od 6.804,00 kn bez PDV-a odnosno 8.505,00 kn sa PDVom odnosi se na troškove dodatne košnje groblja na području Općine Đulovac.-lokacija zapad koja obuhvaća
slijedeća groblja: Batinjani, Vukovje, Dobra Kuća, Gornja Vrijeska , Koreničani I (pravoslavno groblje) i Potočani
ukupne površine 27.300 m2.
Temeljem ugovora sklopljenog 11. travnja 2019. godine ugovoreni su radovi na najmanje tri košnje groblja na
području Općine Đulovac.- lokacija zapad koja obuhvaća slijedeća groblja: Batinjani, Vukovje, Dobra Kuća,
Gornja Vrijeska , Koreničani I (pravoslavno groblje) i Potočani ukupne površine 27.300 m².
Za predmetne radove ugovoren je neto iznos od 22.932,00 kn, odnosno ukupni iznos s PDV- om od 28.665,00
kn.
Zbog kišnog vremena i pojačanog rasta trave ukazala se potreba za dodatnim 4. košnjom predmetnih groblja na
području Općine Đulovac.- lokacija zapad koja obuhvaća slijedeća groblja: Batinjani, Dobra Kuća, Gornja Vrijeska
, Koreničani I (pravoslavno groblje) i Potočani ukupne površine 24.300 m².
Slijedom svega navedenog povećan je obim posla te je predloženo sklapanje aneksa ugovora za dodatne radove
na izradi plana u iznosu 29,67 % ugovorenog iznosa, što iznosi 9.804,00 kn neto odnosno 8.505,00 kn s PDV-om.
Članak 2.
Sukladno navedenom u članku 1. ove odluke utvrđuje se prijedlog Dodatka 1 osnovnog Ugovora broj: 25/2019 o
radovima na košnji groblja na području općine Đulovac-lokacija-zapad, KLASA: 363-05/19-01/2-1,URBROJ:
2111/05-03-19-03 od 11.04.2019. kako slijedi:
„Članak 1.

Ugovorne strane suglasne su da su dana 11. travnja 2019. sklopile Ugovor br. 25/2019 o radovima na
košnji groblja na području općine Đulovac-lokacija-zapad, KLASA: 363-05/19-01/2-1,URBROJ: 2111/0503-19-03
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Članak 2.

Ovim Aneksom broj 1 mijenja se članak 2. osnovnog Ugovora broj: 25/2019 o radovima na košnji groblja
na području općine Đulovac-lokacija-zapad, KLASA: 363-05/19-01/2-1,URBROJ: 2111/05-03-19-03 od
11.04.2019. tako da glasi:
„Za izvođenje radova iz prethodnog članka ovog Ugovora ugovaraju se jedinične cijene prema
troškovnicima u privitku, slijedom kojih se ugovara:
CIJENA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA KOŠNJI GROBLJA NA PODRUČJU OPĆINE ĐULOVACLOKACIJA ZAPAD
Cijena radova u iznosu od
29.736,00 kn,
25 % PDV-a iznosi
7.434,00 kn,
Ukupna cijena s PDV-om
37.170,00kn,
(slovima:) (tridesetsedamtisućastosedamdestkunainulalipa)
Ugovorne strane ugovaraju nepromjenjivost jediničnih cijena navedenih i upisanih u troškovniku
te je cijena radova fiksna i nepromjenjiva. Predujma nema.
U navedenu cijenu radova uključeni su svi troškovi rada, materijala, rada strojeva, transporta,
korištenja prometnica, pristojbi, poreza, režijski troškovi, kao i svi drugi troškovi i izdaci IZVODITELJA
potrebni za dovršenje radova do potpune funkcionalnosti građevine i primopredaje građevine na
uporabu.“
Članak 3.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako u preostalom dijelu Ugovora broj: 25/2019 o radovima na košnji
groblja na području općine Đulovac-lokacija-istok, KLASA: 363-05/19-01/3-1,URBROJ: 2111/05-03-1903 od 11.04.2019. godine ostaje neizmijenjen i na snazi.
Članak 4.
Ugovorne strane potvrđuju kako su upoznate s pravima o obvezama koje za njih proizlaze iz ovog
Dodatka te ih potpisom ovog Dodatka ugovora prihvaćaju.
Članak 5.
Ovaj aneks Ugovora sastavljen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka od kojih Naručitelj zadržava 3 (tri), a
Izvođač 2 (dva) primjerka.
Aneks ugovora je pravosnažan kad ga potpišu obje ugovorne strane.“
Članak 3.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2019.-program 1003ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Akt.K100302-Održavanje čistoće javnih površina , pozicija 54UREĐENJE GROBLJA I OKOLIŠA, konto:-32329- ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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18.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA:121-01/19-01/1-3
URBROJ:2111/05-03-19-03
Đulovac, 7. listopada 2019.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/XIII i 2/2008
-statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), članka 8. Odluke o izvršenju Proračuna Općine
Đulovac za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Đulovac br.13/2018), te članka 1. tč. 9. Odluke o načinu
ostvarivanja ostalih materijalnih prava službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Đulovac, klasa: 121-01/14-01/1, urbroj: 2111/05-03-14-03 od 30.06.2014. Općinski načelnik donosi
ODLUKU
o isplati jubilarne nagrade
Članak 1.
Službeniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac, BRANISLAVU BIJELIĆU odobrava se isplata
jubilarne nagrade za 25 godina radnog staža u iznosu od 2 osnovice za isplatu jubilarnih nagrada u iznosu od
3.600,00 kn .
Osnovica za jubilarnu nagradu za 25 godina radnog staža sukladno članku 68. Temeljnog kolektivnog
ugovora za državne službenike i namještenike ("Narodne novine", broj 128/2017 ) iznosi 1.800,00 kuna.
Članak 2.
Financijska sredstva za isplatu regresa iz članka 1. Ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Đulovac
za 2014., teretiti će se Program 1002- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA, aktivnost - A100201-Stručno,
administrativno i tehničko osoblje, pozicija:6, konto: 31219- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
Članak 3.
Jubilarna nagrada isplaćuje se prvoga narednog mjeseca od mjeseca u kojem je službenik ili namještenik
ostvario pravo na jubilarnu nagradu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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19.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 402-08/19-01/17
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 7. listopad 2019. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 i 123/17), članka
14. i 15. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („
Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/2016), i članka 50. Statuta Općine Đulovac Službeni glasnik Općine Đulovac
br.2/XII, 4/XIII i 20/2108 - Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), Općinski načelnik Općine
Đulovac donosi slijedeću
.
ODLUKU
dodjeli sredstava Osnovnoj školi u Đulovcu za provedbu
Programa osposobljavanja za upravljanje biciklom
Članak 1.
Ovom Odlukom , Osnovnoj školi u Đulovcu , Đurina 27, Đulovac , OIB 4518710652 odobrava se 5.000,00 kn kao
pomoć za nabavu opreme potrebne za provođenje programa osposobljavanja za upravljanje biciklom.
Sredstva će se isplatiti na žiro račun Osnovne škole u Đulovcu.
Članak 2.
Sredstva za ostvarivanje ove Odluke i iznosu od 100.000,00 kn osigurana su u proračunu Općine Đulovac za
2019. godinu u Programu 1008- OBRAZOVANJE – pozicija 116-Sufinancijranje osnovne škole Aktivnost A100802Osnovnoškolsko obrazovanje, konto:37229:-ostale naknade iz proračuna u naravi
Članak 3.
Korisnik ima obvezu pravdanja namjenskog trošenja sredstava.
Korisnik ima obvezu Općini Đulovac dostaviti opisno i financijsko izvješće s preslikama pripadajućih računa u roku
od 30 dana od provedbe projekta, odnosno utroška doznačenih sredstava financijske potpore iz članka 1. ove
Odluke, u protivnom će nastati obveza povrata uplaćenih sredstava na žiro račun Općine Đulovac.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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20.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 940-03/19-01/6
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 10. listopad 2019. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-

vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15 i 123/17 ) i članka
50. Statuta Općine Đulovac ( „Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII i 2/2018-Statutarna
Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac“) , te čl. 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne
nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018) Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za izradu procijene vrijednosti nekretnine
Članak 1.
Ovim Odlukom prihvaća se ponuda od 09.10.2019. FEBUS d.o.o. za proizvodnju trgovinu i usluge iz
Daruvara, Radićeva 17, zastupanom po dipl. ing. građ Željku Petroviću OIB:90884918768 , ovlaštenom certifikatoru
sukladno Rješenju Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, klasa:UP/I-360-02/12-18/5, urbroj:531-01-12-5
od 15.03.2012. od 19.09. 2013. za pružanjem usluga revizije procijene tržišne vrijednosti nekretnina u ukupnom
iznosu od 10.750,00 kuna. U cijenu je uključen PDV.
Ponuda iz članka 1. Ove Odluke obuhvaća:

Članak 2.

r.br.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

Količina

Cijena
(bez PDVa)

Iznos

1

izrada procijene tržišne vrijednosti građevinskog zemljišta na
lokaciji k.č.br.244/3 k.o. Đulovac

kom

1

900,00

900,00

2

izrada procijene tržišne vrijednosti građevinskog i poljoprivrednog
zemljišta na lokaciji k.č.br. 21/2, 22/1, 89/1, 90/2, 980/21, 980/29,
980/554, 545, 546/2 k.o. Cjepidlake

kom

1

2200,00

2200,00

3

izrada procijene tržišne vrijednosti građevinskog zemljišta i
veterinarske ambulante na lokaciji k.č.br. 143/4 k.o. Veliki Bastaji

kom

1

1500,00

1500,00

4

izrada procijene tržišne vrijednosti građevinskog i poljoprivrednog
zemljišta i objekta škole u Katincu na lokaciji Đulovac k.č.br.
491/1, 491/2, 491/3, 491/4, 492, 493, k.o. Potočani

kom

1

1800,00

1800,00

5

izrada procijene tržišne vrijednosti građevinskog i poljoprivrednog
zemljišta i objekta doma u Batinjanima na lokaciji k.č.br. 225/18,
225/27, 225/30, 225/33, 476/9 k.o. Vukovje

kom

1

2200,00

2200,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

8.600,00 kn
2.150,00 kn
10.750,00 kn

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz
članka 1. ove Odluke regulirati će se na način da će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene usluge.
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Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program
1002- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA, Aktivnost:100202:Priprema akata iz djelokruga JUO, pozicija: 39:
ekonomska klasifikacija:32399:Ostale nespomenute usluge, pozicija:39.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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21.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 340-01/19-03/2
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 07. listopada 2019.godine.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 123/17), članka
50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/XIII i 2/2008 -statutarne odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), i članka 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018): Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na rušenju i uklanjanju zgrade u Đurinoj ulici bana J.
Jelačića 1 na k.č.br. 221/4 k.o. Đulovac , Evidencijski broj nabave: E-26-EVM/2019-JN
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponude broj 6/2019 od 02.10.2019. , Poljoprivredne zadruge "Skočaj" iz
Đulovca, bana J.Jelačića 6., OIB:88945219889 za izvođenjem radova na rušenju i uklanjanju zgrade u Đurinoj
ulici bana J. Jelačića 1 na k.č.br. 221/4 k.o. Đulovac , Evidencijski broj nabave: E-26-EVM/2019-JN , u ukupnom
iznosu od 30.000,00 kn.
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :
r.br.
1

2

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
Kombinirano ( ručno i strojno ) krčenje šiblja i niskog raslinja na
parceli, usitnjavanje, utovar i odvoz otpada na ovlaštenu
deponiju za zbrinjavanje te vrste otpada u skladu sa Zakonom. U
stavci uračunat sav rad i odvoz na deponiju. Obračun po h sve
komplet s odvozom.
Strojno rušenje postojećih nosivih zidova, utovar šuta i odvoz na
ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. U stavci uračunat sav
rad i odvoz na deponiju. Obračun po m3 sve komplet s odvozom.

Jed.
mjera
h

Količina
16

Cijena
(bez PDV-a)
54,50

Iznos

m³

367

43,00

15781,00

872,00

3

Strojno razbijanje i rušenje postojećih nadtemeljnih armirano
betonskih zidova, utovar šuta i odvoz na ovlaštenu deponiju u
skladu sa Zakonom. U stavci uračunat sav rad i odvoz na
deponiju. Obračun po m3 sve komplet s odvozom.

m³

16,5

150,00

2475,00

4

Strojni iskop postojećih temelja iz zemlje, utovar šuta i odvoz na
ovlaštenu deponiju u skladu sa Zakonom. U stavci uračunat sav
rad i odvoz na deponiju. Obračun po m3 sve komplet s odvozom.

m³

11,7

160,00

1872,00

5

Strojno planiranje zemlje nakon odvoza šuta i zatrpavanje rova
od postojećih temelja. Obračun po m2 sve komplet.

m³

750

4,00

3000,00

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

24.000,00 kn
24.000,00 kn
6.000,00 kn
30.000,00 kn

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz
članka 1. ove Odluke regulirati će Ugovorom .
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Članak4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u proračunu općine Đulovac za 2019.-program
Program:1003: Održavanje komunalne infrastrukture, Aktivnost:K100302: održavanje čistoće javnih površina,
pozicija; 55-uklanjanje ruševina iz domovinskog rata, ekonomska klasifikacija: 32329-ostale usluge tekućeg i
investicijskog održavanja.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
Obrazloženje:
Člankom 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br.10/2018) određeno je da se:
(1) Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna (bez uključenog PDV-a)
provodi se izdavanjem narudžbenice i/ili zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom temeljem
jedne ponude koja je prethodno zatražena elektroničkim putem, telefaksom ili telefonski.
(2) Narudžbenica obvezno sadrži podatke o: odjelu koji izdaje narudžbenicu, osobi koja pokreće nabavu, vrsti
roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te
ukupnih cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja, gospodarskom subjektu – (dobavljaču).
Narudžbenicu potpisuje odgovorna osoba naručitelja.
(3) Za nabavu usluga iz točke 1. i 2. ovog članka obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju
intelektualne i osobne usluge, kao i kod stjecanja nefinancijske imovine.
(4) Ugovor potpisuje općinski načelnik.
(5) Evidenciju o izdanim narudžbenicama iz ovog članka vodi nadležna službena osoba za javnu
nabavu/financije unutar Jedinstvenog upravnog odjela.
Sukladno navedenom , od gospodarskog subjekta Poljoprivredne zadruge "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6.,
OIB:88945219889 upućen Zahtjev za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenjem radova na
rušenju i uklanjanju zgrade u Đurinoj ulici bana J. Jelačića 1 na k.č.br. 221/4 k.o. Đulovac , Evidencijski broj nabave:
E-26-EVM/2019-JN , Klasa: 363-05/19-03/1, urbroj:2111/05-03-19-03 od 01.10.2019., procijenjene vrijednosti
nabave 24.000,00 kn bez PDV-a.
Subjekt je dana 02.10.2019. dostavio ponudu br. 6/2019 za izvođenjem radova na rušenju i uklanjanju zgrade u
Đurinoj ulici bana J. Jelačića 1 na k.č.br. 221/4 k.o. Đulovac , u iznosu od 24.000,00 kn bez uključenog PDV-a, što
je sukladno članku 7. st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik
Općine Đulovac br.10/2018), te je riješeno kao u članku 1. ove Odluke.
Sa gospodarskim subjektom iz članka 1. ove Odluke Naručitelj će sklopiti ugovor o izvođenju radova , te će danom
stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za
ugovorene radove.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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22.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 311-01/19-01/6
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 11. listopad 2019.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i,4/XIII i 2/2018Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), članka 4. točka 1.2.3. i članka 7. i 8. Programa
poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018)
točke II. Javnog poziva za podnošenjem zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi i poduzetništvu na području
Općine Đulovac za 2019. godinu, klasa: 311-01/18-02/2, urbroj:2111/-05-03-19-03 od 08. siječnja 2019.
objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/download/javni-poziv-programa-poticaja-razvojapoljoprivrede-i-poduzetnistva-za-2019-godinu-tekst-javnog-poziva/?wpdmdl=3532 Općinski načelnik Općine
Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o isplati poticaja OPG JOSIP BLAŽEVIĆ

za mjeru 1.2.- tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz poljoprivrede za konzultantske usluge
prijave pripreme i provedbe projekta koji se prijavljuje na natječaj za dobivanje sredstava Ministarstva poljoprivrede
iz Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta u 2019. godini,
na područjima naseljenima nacionalnim manjinama

Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, OPG-u JOSIP BLAŽEVIĆ iz Kravljaka 8 , OIB:96898012758 odobrava se isplata
jednokratne novčane potpore u iznosu od 1.500,00 kuna kao poticaj za konzultantske usluge pripreme i
provedbe projekta i prijave projekata za mjeru 1.2.- tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz
poljoprivrede za konzultantske usluge prijave pripreme i provedbe projekta koji se prijavljuje na natječaj za
dobivanje sredstava Ministarstva poljoprivrede iz Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i
ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta u 2019. godini, na područjima naseljenima nacionalnim manjinama“ ,a sve
sukladno mjeri 1.2. -tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz poljoprivrede Programa poticanja
razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018) .
Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR41 2402006 3580651470 kod ERSTE
banke, a sve prema članku 4. točka 1.2.3. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019.
godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018).
Korisnik nije obveznik plaćanja poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti (OPG).
Članak 2.
Prava i obveze Općine Đulova i podnositelja zahtjeva iz članka 1. ove Odluke regulirat će se zasebnim
Ugovorom. Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora,
zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava.
Članak 3.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program
1006.- POTICANJE I RAZVOJ PROIZVODNJE, Aktivnost A100603-Poticanje gospodarstva, pozicija: 97: Poticanje
obrtnika i malih poduzetnika., račun: 35232- Subvencije obrtnicima. malim i srednjim poduzetnicima.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku Općine Đulovac»
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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Obrazloženje:
OPG JOSIP BLAŽEVIĆ iz Kravljaka 8 , OIB:96898012758 podnio je zahtjev za dodjelu potpora prema mjeri 1.2. -tekuće
pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz poljoprivrede sukladno Programu poticanja razvoja poduzetništva i
poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018) i Javnog poziva za podnošenjem zahtjeva za
dodjelu subvencija u poljoprivredi i poduzetništvu na području Općine Đulovac za 2019. godinu, klasa: 311-01/18-02/2,
urbroj:2111/-05-03-19-03 od 08. siječnja 2019. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/download/javnipoziv-programa-poticaja-razvoja-poljoprivrede-i-poduzetnistva-za-2019-godinu-tekst-javnog-poziva/?wpdmdl=3532
Sukladno članku 4. točka 1.2. tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz poljoprivrede Programa poticanja
razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018) u cilju sufinanciranje
aktivnosti udruga, poljoprivrednih zadruga i OPG-a uz predočenje programa rada predviđena su sredstva za konzultantske
usluge izrade projekata za fondove EU (IPA, IPARD, IEE dr.) koja se dodjeljuju za pokriće dijela troškova konzultantskih
usluga nastalih u 2018. godini.
Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu iz podmjere 1.2.3. mjere 1.2. Programa 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) .

Uz zahtjev je podnositelj dostavio:
1. Popunjen propisan obrazac zahtjeva – Obrazac 2
2. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
3. Dokaz o vlasništvu, zakupu ili koncesiji poljoprivrednog zemljišta,
4. Preslika žiro-računa korisnika s pripadajućim IBAN brojem,
5. Potvrda o nepostojanju duga prema Općini Đulovac, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
6. Potvrda Porezne uprave Daruvar o nepostojanju duga prema državi
7. Izjava o statusu podnositelja u Registru poreznih obveznika – Obrazac – Izj. 1
8. Popunjena izjava o korištenim potporama male vrijednosti – Obrazac – Izj. 2
9. Dokumenti kojim se dokazuje opravdanost sufinanciranja potpore 1.2. (Ugovor od 25.9.2019.. potpisan sa
konzultantom; Razvojna agencija Daruvar o usluzi izrade projektnog prijedloga za natječaj za dobivanje sredstava
Ministarstva poljoprivrede iz Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja,
poduzetništva i obrta u 2019. godini, na područjima naseljenima nacionalnim manjinama na ukupni ugovoreni iznos
od 1.500,00 kn, račun br. 21190088 od 25.9.2019. Agencija je oslobođena plaćanja PDV-a po čl. 90. St. 1. Zakona
o PDV-u )
čime je ispunio sve uvjete iz članka 4. točka 1.2.3. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019.
godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018) te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
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23.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 311-01/19-01/7
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 14. listopad 2019.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i,4/XIII i 2/2018Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), članka 4. točka 1.2.3. i članka 7. i 8. Programa
poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018)
točke II. Javnog poziva za podnošenjem zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi i poduzetništvu na području
Općine Đulovac za 2019. godinu, klasa: 311-01/18-02/2, urbroj:2111/-05-03-19-03 od 08. siječnja 2019.
objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/download/javni-poziv-programa-poticaja-razvojapoljoprivrede-i-poduzetnistva-za-2019-godinu-tekst-javnog-poziva/?wpdmdl=3532 Općinski načelnik Općine
Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o isplati poticaja OPG MILAN GRAHOVAC

za mjeru 1.2.- tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz poljoprivrede za konzultantske usluge
prijave pripreme i provedbe projekta koji se prijavljuje na natječaj za dobivanje sredstava Ministarstva poljoprivrede
iz Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta u 2019. godini,
na područjima naseljenima nacionalnim manjinama

Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, OPG-u MILAN GRAHOVAC iz Male Babine Gore 5 , OIB:87605265615 odobrava se
isplata jednokratne novčane potpore u iznosu od 1.000,00 kuna kao poticaj za konzultantske usluge pripreme
i provedbe projekta i prijave projekata za mjeru 1.2.- tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz
poljoprivrede za konzultantske usluge prijave pripreme i provedbe projekta koji se prijavljuje na natječaj za
dobivanje sredstava Ministarstva poljoprivrede iz Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i
ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta u 2019. godini, na područjima naseljenima nacionalnim manjinama“ ,a sve
sukladno mjeri 1.2. -tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz poljoprivrede Programa poticanja
razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018) .
Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR41 2340009 310 9577056 kod PBZ
banke, a sve prema članku 4. točka 1.2.3. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019.
godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018).
Korisnik nije obveznik plaćanja poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti (OPG).
Članak 2.
Prava i obveze Općine Đulova i podnositelja zahtjeva iz članka 1. ove Odluke regulirat će se zasebnim
Ugovorom. Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora,
zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava.
Članak 3.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program
1006.- POTICANJE I RAZVOJ PROIZVODNJE, Aktivnost A100603-Poticanje gospodarstva, pozicija: 97: Poticanje
obrtnika i malih poduzetnika., račun: 35232- Subvencije obrtnicima. malim i srednjim poduzetnicima.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku Općine Đulovac»
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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Obrazloženje:
OPG MILAN GRAHOVAC iz Male Babine Gore 5 , OIB:87605265615 podnio je zahtjev za dodjelu potpora prema mjeri 1.2. tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz poljoprivrede sukladno Programu poticanja razvoja poduzetništva i
poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018) i Javnog poziva za podnošenjem zahtjeva za
dodjelu subvencija u poljoprivredi i poduzetništvu na području Općine Đulovac za 2019. godinu, klasa: 311-01/18-02/2,
urbroj:2111/-05-03-19-03 od 08. siječnja 2019. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/download/javnipoziv-programa-poticaja-razvoja-poljoprivrede-i-poduzetnistva-za-2019-godinu-tekst-javnog-poziva/?wpdmdl=3532
Sukladno članku 4. točka 1.2. tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz poljoprivrede Programa poticanja
razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018) u cilju sufinanciranje
aktivnosti udruga, poljoprivrednih zadruga i OPG-a uz predočenje programa rada predviđena su sredstva za konzultantske
usluge izrade projekata za fondove EU (IPA, IPARD, IEE dr.) koja se dodjeljuju za pokriće dijela troškova konzultantskih
usluga nastalih u 2018. godini.
Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu iz podmjere 1.2.3. mjere 1.2. Programa 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) .

Uz zahtjev je podnositelj dostavio:
1. Popunjen propisan obrazac zahtjeva – Obrazac 2
2. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
3. Dokaz o vlasništvu, zakupu ili koncesiji poljoprivrednog zemljišta,
4. žiro-računa korisnika s pripadajućim IBAN brojem,
5. Potvrda o nepostojanju duga prema Općini Đulovac, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
6. Potvrda Porezne uprave Daruvar o nepostojanju duga prema državi
7. Izjava o statusu podnositelja u Registru poreznih obveznika – Obrazac – Izj. 1
8. Popunjena izjava o korištenim potporama male vrijednosti – Obrazac – Izj. 2
9. Dokumenti kojim se dokazuje opravdanost sufinanciranja potpore 1.2. (Ugovor od 4.9.2019.. potpisan sa
konzultantom; Razvojna agencija Daruvar o usluzi izrade projektnog prijedloga za natječaj za dobivanje sredstava
Ministarstva poljoprivrede iz Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja,
poduzetništva i obrta u 2019. godini, na područjima naseljenima nacionalnim manjinama na ukupni ugovoreni iznos
od 1.000,00 kn, račun br. 21190048 od 4.9.2019. Agencija je oslobođena plaćanja PDV-a po čl. 90. St. 1. Zakona o
PDV-u )
čime je ispunio sve uvjete iz članka 4. točka 1.2.3. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019.
godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018) te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
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24.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 120-01/19-01/1
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 15. listopad 2019. godine
Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine« broj 28/10) i članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br.2/XII , 4/XIII Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac , 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta
Općine Đulovac i 6/2019 - Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), Općinski načelnik Općine
Đulovac donosi
ODLUKU
o osnovici za izračun plaće službenika i namještenika
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac
Članak 1.
Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Đulovac određuje su u visini od 5.000,00 kuna.
Članak 2.
Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, Program
1002:JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA, Aktivnost:A100201-Stručno, administrativno i tehničko osoblje,
ekonomska klasifikacija:311-Plaće.
Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o osnovici za izračun plaće službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac, KLASA: 120-01/18-01/1, URBROJ:2111/05-0318-03 OD 02.07.2018.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Đulovac“. a primjenjuje se počevši
s plaćom za mjesec listopad, koja će biti isplaćena u mjesecu studenom 2019. godine.
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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«Službeni glasnik Općine Đulovac» službeno je glasilo Općine Đulovac
Izdavač je Općina Đulovac.
Uredništvo: Jedinstveni upravni odjel, Đurina 132, Đulovac.
Glavni i odgovorni urednik: Josip Kastmiler, pročelnik JUO
Telefon: 043/382-028, telefaks: 043/382-027.
Naklada: 35 komada.
Tisak: Općina Đulovac.

