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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1.
Temeljem odredbi članaka 56, 57, 58, 59 i 60 Zakona o gradnji ("Narodne novine", broj
153/13, 20/17 ), te članka 36. Statuta Općine Đurđenovac (“Službeni glasnik Općine Đurđenovac”, br.
6/13, 2/14 , 6/14, 1/18 i 2/18). Općinski načelnik Općine Đurđenovac 08.ožujka 2019. godine d o n o
si
ODLUKU
o imenovanju glavnog nadzornog inženjera za izvođenje radova izgradnje nerazvrstane ceste na
zemljištu k.č.br.1146/1 u k.o. Đurđenovac
I.
Općinski načelnik Općine Đurđenovac ovom odlukom imenuje Tvrtku PRO ING d.o.o. za
graditeljstvo i usluge, Đure Đakovića 36, 31500 Našice, zastupanog po direktoru Tihomiru Deliću,
dipl.ing.građ., za GLAVNOG NADZORNOG INŽENJERA, za zahvat u prostoru: Izgradnja
nerazvrstane ceste na zemljištu k.č.br.1146/1 u k.o. Đurđenovac) po ponudi br. PI-30/2019-P.
II.
Imenovana osoba – nadzorni inženjer, ispunjava uvjete iz članka 56. Zakona o gradnji ("Narodne
novine",
broj 153/13, 20/17 ) – upisana je u imenik ovlaštenih inženjera građevine pod rednim
brojem 3726, Rješenje Klasa: UP/I- 360-01/06-01/3726, red. br. 3726, Urbroj: 314-02-06-1, od 15.
ožujka 2006. godine.
III.
Dužnosti nadzornog inženjera utvrđene su odredbama članka
("Narodne novine", broj 153/13, 20/17 ).

58., 59. i 60.

Zakona o gradnji

IV.
Vršenje stručnog nadzora počinje teči danom sklapanja ugovora, a prestaje završetkom radova kada će
se dati završno izvješće.
V.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u “Službenom glasniku Općine
Đurđenovac”.

KLASA:400-09/19-01/18
UR.BROJ:2149/02-02-19-13
Đurđenovac, 31. 12. 2019.godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Hrvoje Topalović, dipl. iur., v. r.
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2.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Đurđenovac ("Službeni glasnik Općine Đurđenovac", br.
6/13. 2/14., 6/14., 1/18. i 2/18) i članka 3. Odluke o plaćama službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đurđenovac („Službeni glasnik Općine Đurđenovac“, broj
4/10.) Općinski načelnik Općine Đurđenovac donosi

ODLUKU
o visini osnovice za obračun plaće za službenike i namještenike u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đurđenovac
I.
Osnovica za obračun plaće za službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Đurđenovac utvrđuje se u visini 1.900,00 kuna bruto i primjenjuje se od 1. siječnja 2020.
godine, počevši s plaćom za mjesec siječanj 2020. godine koja će biti isplaćena u mjesecu veljači
2020. godine.
II.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini osnovice za obračun plaće za
službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đurđenovac, KLASA: 120-02/1101/01, URBROJ:2149/02-01-11-1 od 15. veljače 2011. godine.
III.
Za izvršenje ove Odluke zadužuju se Odsjek za poslove proračuna i računovodstva
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đurđenovac.
IV.
Ova Odluke stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Đurđenovac“.

KLASA: 120-01/20-01/2
URBROJ: 2149/02-02-20-1
Đurđenovac, 29. siječnja 2020.
OPĆINSKI NAČELNIK
Hrvoje Topalović, dipl. iur., v. r.

3.
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 86/08, 61/11.,4/18.,112/19) te članka
36.stavak 3. točka 6. Statuta Općine Đurđenovac ( “Službenom glasniku Općine Đurđenovac“ br.
6/13., 2/14, 6/14, 1/18 i 2/18 ) općinski načelnik Općine Đurđenovac donosi
PLAN
PRIJMA U SLUŽBU JUO-a OPĆINE ĐURĐENOVAC
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Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih
mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đurđenovac (u daljnjem tekstu: JUO), potreban broj
službenika na neodređeno vrijeme, potreban broj namještenika na određeno vrijeme te planirani broj
vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke tijekom 2020. godine.
Članak 2.
Ovaj Plan prijma u JUO sadrži:
- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u JUO-u,
- potreban broj službenika na određeno i neodređeno vrijeme za 2020. godinu,
- potreban broj vježbenika
Članak 3.
U JUO-u Općine Đurđenovac zaposleno je na dan 31. prosinca 2019. godine kako slijedi:
- 6 službenika na neodređeno vrijeme, od kojih njih 3 ima VSS, 1 VŠS te 2 SSS,
- 1 službenik na određeno vrijeme,VSS
Članak 4.
Utvrđuje se potreban broj službenika na neodređeno vrijeme za 2020. godinu:
- VSS - ukupno 3 službenika,
- VŠS - ukupno 1 službenik,
- SSS - ukupno 2 službenika.

Utvrđuje se potreban broj službenika na određeno vrijeme za 2020. godinu:
- VSS - ukupno 1 službenik
Članak 5.
Utvrđuje se prijam 0 vježbenika sa VSS te prijem 0 vježbenika sa SSS.

Članak 6.
Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja, premještajem,
te putem oglasa koji se objavljuje kod nadležne službe za zapošljavanje.
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JUO Općine Đurđenovac, postojeća radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu, a koja
budu slobodna zbog odlaska dosadašnjih službenika u mirovinu ili bilo kojeg drugog razloga
napuštanja službe, te novonastala slobodna radna mjesta, nastojat će popuniti u dogovoru s
načelnikom, u što je moguće kraćem vremenu.
Članak 7.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Đurđenovac", a
primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.

KLASA: 119-01/20-01/1
URBROJ: 2149/02-02-20-1
Đurđenovac, 30. siječnja 2020.

OPĆINSKI NAČELNIK
Hrvoje Topalović, dipl. iur., v. r.

4.
Temeljem odredbi članaka 56, 57, 58, 59 i 60 Zakona o gradnji ("Narodne novine",
broj 153/13, 20/17 ), te članka 36. Statuta Općine Đurđenovac (“Službeni glasnik Općine
Đurđenovac”, br. 6/13, 2/14 , 6/14, 1/18 i 2/18). Općinski načelnik Općine Đurđenovac 14. veljače
2020. godine d o n o s i
ODLUKU
o imenovanju glavnog nadzornog inženjera za izvođenje radova rekonstrukcije i izgradnje pješačkih
staza,Radnička ulica - desna strana, naselje Šaptinovci
I.
Općinski načelnik Općine Đurđenovac ovom odlukom imenuje Tvrtku PRO ING d.o.o. za
graditeljstvo i usluge,Đure Đakovića 36, 31500 Našice, zastupanog po direktoru Tihomiru Deliću,
dipl.ing.građ.,za GLAVNOG NADZORNOG INŽENJERA, za zahvat u prostoru: izvođenje radova
rekonstrukcije i izgradnje pješačkih staza,Radnička ulica - desna strana,naselje Šaptinovci po ponudi
br.PI-12/2020-P.
II.
Imenovana osoba – nadzorni inženjer, ispunjava uvjete iz članka 56. Zakona o gradnji ("Narodne
novine",
broj 153/13, 20/17 ) – upisana je u imenik ovlaštenih inženjera građevine pod rednim
brojem 3726, Rješenje Klasa: UP/I- 360-01/06-01/3726, red. br. 3726, Urbroj: 314-02-06-1, od 15.
ožujka 2006. godine.

III.
Dužnosti nadzornog inženjera utvrđene su odredbama članka
("Narodne novine", broj 153/13, 20/17).

58., 59. i 60.

Zakona o gradnji
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IV.
Vršenje stručnog nadzora počinje teči danom sklapanja ugovora, a prestaje završetkom radova kada će
se dati završno izvješće.
V.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u “Službenom glasniku Općine
Đurđenovac”.

KLASA:400-09/20-01/7
UR.BROJ:2149/02-02-20-5
Đurđenovac, 14. 02. 2020.godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Hrvoje Topalović, dipl. iur., v. r.
5.
Temeljem odredbi članaka 56, 57, 58, 59 i 60 Zakona o gradnji ("Narodne novine",
broj 153/13, 20/17 ), te članka 36. Statuta Općine Đurđenovac (“Službeni glasnik Općine
Đurđenovac”, br. 6/13, 2/14 , 6/14, 1/18 i 2/18). Općinski načelnik Općine Đurđenovac 24. veljače
2020.. godine d o n o s i
ODLUKU
o imenovanju glavnog nadzornog inženjera za izvođenje radova rekonstrukcije i izgradnje pješačkih
staza, Našička ulica - desna strana, naselje Klokočevci
I.
Općinski načelnik Općine Đurđenovac ovom odlukom imenuje Tvrtku PRO ING d.o.o. za
graditeljstvo i usluge,Đure Đakovića 36,31500 Našice, zastupanog po direktoru Tihomiru Deliću,
dipl.ing.građ.,za GLAVNOG NADZORNOG INŽENJERA, za zahvat u prostoru: Izvođenje radova
rekonstrukcije i izgradnje pješačkih staza,Našička ulica - desna strana, naselje Klokočevci po ponudi
br. PI-15/2020-P.
II.
Imenovana osoba – nadzorni inženjer, ispunjava uvjete iz članka 56. Zakona o gradnji ("Narodne
novine",
broj 153/13, 20/17 ) – upisana je u imenik ovlaštenih inženjera građevine pod rednim
brojem 3726, Rješenje Klasa: UP/I- 360-01/06-01/3726, red. br. 3726, Urbroj: 314-02-06-1, od 15.
ožujka 2006. godine.
III.
Dužnosti nadzornog inženjera utvrđene su odredbama članka
("Narodne novine", broj 153/13, 20/17).

58., 59. i 60.

Zakona o gradnji

IV.
Vršenje stručnog nadzora počinje teči danom sklapanja ugovora, a prestaje završetkom radova kada će
se dati završno izvješće.
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V.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u “Službenom glasniku Općine
Đurđenovac”.

KLASA:400-09/20-01/8
UR.BROJ:2149/02-02-20-5
Đurđenovac, 24. 02. 2020.godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Hrvoje Topalović, dipl. iur., v. r.
6.
Temeljem odredbi članaka 56, 57, 58, 59 i 60 Zakona o gradnji ("Narodne novine",
broj 153/13, 20/17 ), te članka 36. Statuta Općine Đurđenovac (“Službeni glasnik Općine
Đurđenovac”, br. 6/13, 2/14 , 6/14, 1/18 i 2/18). Općinski načelnik Općine Đurđenovac 24.veljače
2020.. godine d o n o s i
ODLUKU
o imenovanju glavnog nadzornog inženjera za izvođenje radova rekonstrukcije i izgradnje pješačkih
staza,Ulica Braće Radića - 1. dio, naselje Našičko Novo Selo
I.
Općinski načelnik Općine Đurđenovac ovom odlukom imenuje Tvrtku PRO ING d.o.o. za
graditeljstvo i usluge,Đure Đakovića 36,31500 Našice, zastupanog po direktoru Tihomiru Deliću,
dipl.ing.građ.,za GLAVNOG NADZORNOG INŽENJERA, za zahvat u prostoru: Izvođenje radova
rekonstrukcije i izgradnje pješačkih staza,Ulica Braće Radića - 1. dio,naselje Našičko Novo Selo po
ponudi br.PI-14/2020-P.
II.
Imenovana osoba – nadzorni inženjer, ispunjava uvjete iz članka 56. Zakona o gradnji ("Narodne
novine",
broj 153/13, 20/17 ) – uisana je u imenik ovlaštenih inženjera građevine pod rednim
brojem 3726, Rješenje Klasa: UP/I- 360-01/06-01/3726, red. br. 3726, Urbroj: 314-02-06-1, od 15.
ožujka 2006. godine.
III.
Dužnosti nadzornog inženjera utvrđene su odredbama članka
("Narodne novine", broj 153/13, 20/17).

58., 59. i 60.

Zakona o gradnji

IV.
Vršenje stručnog nadzora počinje teči danom sklapanja ugovora, a prestaje završetkom radova kada će
se dati završno izvješće.

V.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u “Službenom glasniku Općine
Đurđenovac”.
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KLASA:400-09/20-01/9
UR.BROJ:2149/02-02-20-5
Đurđenovac, 24.02. 2020.godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Hrvoje Topalović, dipl. iur.
7.
Na temelju članaka 33. stavka 6. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“, broj 94/13., 73/13., 14/19. i 98/19.), članka 19. Uredbe o gospodarenju komunalnim
otpadom („Narodne novine“, broj 50/17.), članka 18. Odluke o načinu obavljanja komunalnih
djelatnosti na području Općine Đurđenovac („Službeni glasnik Općine Đurđenovac“, broj 5/09.,
8/13., 2/14 ., 10/17. i 8/18.) i članka 36. Statuta općine Đurđenovac („Službeni glasnik Općine
Đurđenovac“, broj 6/13., 2/14., 6/14., 1/18. i 2/18.) Općinski načelnik općine Đurđenovac, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Đurđenovac

I.
Daje se suglasnost na prijedlog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Đurđenovac, koji je predložio
davatelj javne usluge trgovačko društvo Rad d.o.o. Đurđenovac, Trg dr. F. Tuđmana 6, Đurđenovac.
II.
Prijedlog Cjenika sukladan je odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom
(„Narodne novine“, broj 94/13., 73/13., 14/19. i 98/19.), Uredbe o gospodarenju komunalnim
otpadom („Narodne novine“, broj 50/17.) i Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine
Đurđenovac („Službeni glasnik Općine Đurđenovac“, broj 2/18.), te su cijene takve da potiču
korisnika usluge da odvojeno predaje biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad,
glomazni i problematični otpad od miješanog komunalnog otpada te da kad je to primjenjivo,
kompostira biootpad.
III.
Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada na području Općine Đurđenovac primjenjuje se od 1. travnja 2020. godine te se prilaže ovom
Zaključku o davanju suglasnosti i čini njezin sastavni dio.
IV.
Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje vrijediti Zaključak o davanju suglasnosti na
Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpaa i biorazgradivog komunalnog otpada
na području Općine Đurđenovac („Službeni glasnik Općine Đurđenovac“, broj 9/19.).

V.
Ovaj Zaključak o davanju suglasnosti objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Đurđenovac“.
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KLASA: 351-02/20-01/1
UR.BROJ: 2149/02-02-20-2
Đurđenovac, 26. veljače 2020.
OPĆINSKI NAČELNIK
Hrvoje Topalović, dipl. iur., v. r.

Broj:25/20
Đurđenovac,20.02.2020.
CJENIK
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općina Đurđenovac

Cijena javne usluge: C = MJU + (JC x V x BP x U) + UK
C:
Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada
MJU: Cijena obvezne minimalne javne usluge
JC: Jedinična cijena pražnjenja volumena spremnika miješanog komunalnog
otpada
V:
Volumen zaduženog spremnika izražen u litrama
BP: Broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom
razdoblju
U:
Udio korisnika javne usluge u korištenju spremnika
UK: Ugovorna kazna
VRSTA CIJENE
1

2

Cijena obvezne
minimalne javne usluge
(MJU)
Jedinična cijena
pražnjenja volumena
spremnika miješanog
komunalnog otpada (JC)

Jed.mj.

Korisnik- domaćinstva

Korisnik – pravne osobe

korisnik

44,20

44,20

kn/lit.

0,02

0,15

Sve cijene izražene su u kunama i na njih se obračunava PDV.
Iznos ugovorne kazne određen je u članku 33. Odluke o načinu pružanja javne
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog
komunalnog otpada na području Općine Đurđenovac
Ovaj Cjenik stupa na snagu i primjenjuje se od 01. travnja 2020. godine.
Ovaj Cjenik je objavljen u službenom glasniku Općine Đurđenovac i na službenoj
internet stranici Općine Đurđenovac dana 28.02.2020.
Direktor:
Oliver Abičić,dipl.oec., v. r.
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