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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

9.

Temeljem odredbi članaka 56, 57, 58, 59 i 60 Zakona o gradnji ("Narodne novine",

b roj

153/13, 20/17,39/19,125/19 ), te članka 36. Statuta Općine Đurđenovac (“Službeni glasnik
Općine Đurđenovac”, br. 2/21.). Općinski načelnik Općine Đurđenovac 09.travnja 2021.
godine d o n o s i
ODLUKU
o imenovanju glavnog nadzornog inženjera za izvođenje radova izgradnje nogostupa u Radničkoj ulici
u naselju Đurđenovac (krak III ) - spoj s ulicom K. A .Stepinca
I.
Općinski načelnik Općine Đurđenovac ovom odlukom imenuje Tvrtku PRO ING d.o.o. za graditeljstvo
i usluge, Đure Đakovića 36,Našice, zastupanog po direktoru Tihomiru Deliću, dipl. ing. građ.,za
GLAVNOG NADZORNOG INŽENJERA, za zahvat u prostoru: Izvođenje radova izgradnje nogostupa
u Radničkoj ulici u naselju Đurđenovac (krak III ) - spoj s ulicom K. A. Stepinca po ponudi br.PI12/2021-P.
II.
Imenovana osoba – nadzorni inženjer, ispunjava uvjete iz članka 56. Zakona o gradnji ("Narodne
novine", broj 153/13, 20/17,39/19,125/19 ) – 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 58., 59. i 60. Zakona o gradnji ("Narodne
novine", broj 153/13, 20/17, 39/19,125/19 ).
IV.
Vršenje stručnog nadzora počinje teći 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:400-09/21-01/15
UR.BROJ:2149/02-02-21-5
Đurđenovac, 09. 04. 2021.godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Hrvoje Topalović, dipl. iur., v. r.

148
10.
Na temelju članka 39. Statuta Općine Đurđenovac ("Službeni glasnik Općine Đurđenovac", br.
2/21) Općinski načelnik Općine Đurđenovac donosi

ODLUKU
o utvrđivanju koeficijenta za obračun plaća zaposlenih
u Dječjem vrtiću „Jaglac“ Đurđenovac
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se koeficijent za obračun plaća zaposlenih u Dječjem vrtiću „Jaglac“
Đurđenovac.
Članak 2.
Koeficijenti za utvrđivanje plaća zaposlenika iz članka 1. ove Odluke, određuju se u sljedećim
vrijednostima:
1. Ravnatelj …………………………………….
2. Odgojitelj ……………………………………
3. Kuharica ……………………………………..
4. Spremačica …………………………………..

3,45
2,70
2,05
2,35

Članak 3.
Plaće zaposlenika iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se na način da se osnovica za obračun plaća
pomnoži s koeficijentom iz članka 2. ove Odluke.
Osnovicu iz prethodnog stavka utvrđuje Općinski načelnik Općine Đurđenovac sukladno
proračunskim mogućnostima i propisima kojima se uređuje politika plaća.
Iznos plaće utvrđen temeljem stavka 1. ovog članka uvećava se za 0,50% za svaku navršenu
godinu radnog staža. Dodatak za topli obrok iznosi 308,00 kuna.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o korekciji plaća zaposlenicima
Dječjeg vrtića „Jaglac“ Đurđenovac („Službeni glasnik Općine Đurđenovac“, br. 8/03.) i Odluka o
korekciji koeficijenta zaposlenicima Dječjeg vrtića „Jaglac“ Đurđenovac („Službeni glasnik Općine
Đurđenovac“, br. 1/04.).
Članak 5.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Đurđenovac“.
KLASA:120-01/21-01/06
URBROJ: 2149/02-02-21-1
Đurđenovac, 20. travnja 2021.
OPĆINSKI NAČELNIK
Hrvoje Topalović, dipl. iur., v.r.
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11.
Na temelju članka 39. Statuta Općine Đurđenovac ("Službeni glasnik Općine Đurđenovac", br.
2/21) Općinski načelnik Općine Đurđenovac donosi

ODLUKU
o visini osnovice za obračun plaće za ravnateljicu
Hrvatske knjižnice i čitaonice Đurđenovac

I.
Osnovica za obračun plaće za ravnateljicu Hrvatske knjižnice i čitaonice Đurđenovac utvrđuje
se u visini 1.600,00 kuna bruto i primjenjuje se od 1. travnja 2021. godine, počevši s plaćom za mjesec
travanj 2021. godine koja će biti isplaćena u mjesecu svibnju 2021. godine.
II.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini osnovice za obračun plaće za
ravnateljicu Hrvatske knjižnice i čitaonice Đurđenovac, Klasa: 120-02/11-01/02, Urbroj: 2149/02-0111-1 od 23. prosinca 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: 120-01/21-01/05
URBROJ: 2149/02-02-21-1
Đurđenovac, 20. travnja 2021.
.
OPĆINSKI NAČELNIK
Hrvoje Topalović, dipl. iur., v. r.

12.

Temeljem odredbi članaka 56, 57, 58, 59 i 60 Zakona o

gradnji ("Narodne novine", broj

153/13, 20/17,39/19,125/19 ), te članka 36. Statuta Općine Đurđenovac (“Službeni glasnik
Općine Đurđenovac”, br. 2/21). Općinski načelnik Općine Đurđenovac 22.travnja 2021. godine
donosi
ODLUKU
o imenovanju glavnog nadzornog inženjera za izvođenje radova izgradnje nogostupa u ulici Ante
Starčevića i Ivana Mažuranića
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I.
Općinski načelnik Općine Đurđenovac ovom odlukom imenuje Tvrtku PRO ING d.o.o. za graditeljstvo
i usluge, Đure Đakovića 36,Našice, zastupanog po direktoru Tihomiru Deliću, dipl.ing. građ.,za
GLAVNOG NADZORNOG INŽENJERA, za zahvat u prostoru: Izvođenje radova izgradnje nogostupa
u ulici Ante Starčevića i Ivana Mažuranića po ponudi br.PI-12/2021-P.
II.
Imenovana osoba – nadzorni inženjer, ispunjava uvjete iz članka 56. Zakona o gradnji ("Narodne
novine", broj 153/13, 20/17,39/19,125/19 ) – 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 58., 59. i 60. Zakona o gradnji ("Narodne
novine", broj 153/13, 20/17, 39/19,125/19 ).
IV.
Vršenje stručnog nadzora počinje teći 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: 400-09/21-01/18
UR.BROJ: 2149/02-02-21-5
Đurđenovac, 22. 04. 2021.godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Hrvoje Topalović, dipl. iur., v. r.

Temeljem odredbi članaka 56, 57, 58, 59 i 60 Zakona o gradnji ("Narodne novine", broj
153/13, 20/17,39/19,125/19 ), te članka 36. Statuta Općine Đurđenovac (“Službeni glasnik
Općine Đurđenovac”, br. 2/21.). Općinski načelnik Općine Đurđenovac 22.travnja 2021.
godine d o n o s i
13.

ODLUKU
o imenovanju glavnog nadzornog inženjera za izvođenje radova izgradnje opločenja na trgu bana
Jelačića i nogostupa u Radničkoj ulici (zadnji dio )
I.
Općinski načelnik Općine Đurđenovac ovom odlukom imenuje Tvrtku PRO ING d.o.o. za graditeljstvo
i usluge, Đure Đakovića 36,Našice, zastupanog po direktoru Tihomiru Deliću, dipl. ing. građ., za

151
GLAVNOG NADZORNOG INŽENJERA, za zahvat u prostoru: Izvođenje radova izgradnje opločenja
na trgu bana Jelačića i nogostupa u Radničkoj ulici(zadnji dio )po ponudi br.PI-12/2021-P.
II.
Imenovana osoba – nadzorni inženjer, ispunjava uvjete iz članka 56. Zakona o gradnji ("Narodne
novine", broj 153/13, 20/17,39/19,125/19 ) – 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 58., 59. i 60. Zakona o gradnji ("Narodne
novine", broj 153/13, 20/17, 39/19,125/19).
IV.
Vršenje stručnog nadzora počinje teći 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: 400-09/21-01/19
UR.BROJ:2149/02-02-21-5
Đurđenovac, 22. 04. 2021.godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Hrvoje Topalović, dipl. iur., v. r.

14.
Temeljem članka 9. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine
Đurđenovac ( „Službeni glasnik Općine Đurđenovac“ br. 2/17. ) te članka 39. Statuta Općine
Đurđenovac ( „Službeni glasnik Općine Đurđenovac“ br.2/21) općinski načelnik Općine Đurđenovac
DONOSI
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu
Općine Đurđenovac za obavljanje neprofitne djelatnosti
I.
U Povjerenstvo za provedbu za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đurđenovac za
obavljanje neprofitne djelatnosti imenuju se :
1. Tomislav Majsterić, dipl. iur.
2. Mario Kores, dipl. iur.
3. Oliver Abičić, dipl. oec.

II.
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom Glasniku“ Općine
Đurđenovac.
KLASA: 372-01/21-01/02
URBROJ: 2149/02-02-21-1
Đurđenovac, 05. svibnja 2021. godine

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

15.
Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (125/11,64/15 i 112/18) te
Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đurđenovac („Službeni glasnik
Općine Đurđenovac“ br. 2/17. ) te članka 39. Statuta Općine Đurđenovac („Službeni glasnik Općine
Đurđenovac“ br. 2/21) Općinski načelnik Općine Đurđenovac donosi
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu
Općine Đurđenovac za obavljanje neprofitne djelatnosti

I.
Raspisuje se natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đurđenovac za obavljanje
neprofitne djelatnosti.
Predmet zakupa su slijedeći poslovni prostori:
a) prostor u sklopu zgrade koja se nalazi na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 6, na k.č.br. 733 u k.o.
Đurđenovac, u Đurđenovcu, u ukupnoj površini 25,20 m2.
b) prostor u sklopu zgrade koja se nalazi na adresi I. Gundulića 2 , na k.č.br. 1144 u k.o. Đurđenovac,
u Đurđenovcu, u ukupnoj površini 95,60 m2.
Početna zakupnina za poslovne prostore iznosi:
- pod a) iznosi 0.25 kn mjesečno
- pod b) iznosi 0.96 kn mjesečno
Poslovni prostor se daje u zakup na neodređeno vrijeme.
Poslovni prostor je namijenjen za sve neprofitne djelatnosti.
II.
Javni natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči Općine Đurđenovac te na web stranicama Općine
Đurđenovac www.djurdjenovac.hr.
III.
Za provedbu ove odluke zadužuje se JUO Općine Đurđenovac i ona će biti objavljena u „Službenom
glasniku Općine Đurđenovac“.
KLASA: 372-01/21-01/02
URBROJ: 2149/02-02-21-2
Đurđenovac, 05. svibnja 2021. godine
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OPĆINSKI NAČELNIK
Hrvoje Topalović, dipl. iur., v. r.
Temeljem odredbi članaka 56, 57, 58, 59 i 60 Zakona o gradnji ("Narodne novine", broj
153/13, 20/17,39/19,125/19 ), te članka 39. Statuta Općine Đurđenovac (“Službeni glasnik
Općine Đurđenovac”, br. 2/21.). Općinski načelnik Općine Đurđenovac 10.svibnja 2021.
godine d o n o s i
16.

ODLUKU
o imenovanju glavnog nadzornog inženjera za izvođenje asfalterskih radova na prometnim

površinama oko zgrada u Radničkoj ulici u Đurđenovcu
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 asfalterskih radova na
prometnim površinama oko zgrada u Radničkoj ulici u Đurđenovcu po ponudi br.PI-17/2021-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 58., 59. i 60. Zakona o gradnji ("Narodne
novine", broj 153/13, 20/17 ).
IV.
Vršenje stručnog nadzora počinje teći 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: 400-09/21-01/20
UR.BROJ: 2149/02-02-21-5
Đurđenovac, 10. svibnja 2021.godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Hrvoje Topalović, dipl. iur., v. r.
Temeljem odredbi članaka 56, 57, 58, 59 i 60 Zakona o gradnji ("Narodne novine", b roj
153/13, 20/17,39/19,125/19 ), te članka 39. Statuta Općine Đurđenovac (“Službeni glasnik
17.
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Općine Đurđenovac”, br. 2/21.). Općinski načelnik Općine Đurđenovac 10.svibnja 2021.
godine d o n o s i
ODLUKU
o imenovanju glavnog nadzornog inženjera za izvođenje radova izgradnje strojarnice za fontanu

na trgu u Đurđenovcu
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 izgradnje
strojarnice za fontanu na trgu u Đurđenovcu po ponudi br.PI-16/2021-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 58., 59. i 60. Zakona o gradnji ("Narodne
novine", broj 153/13, 20/17).
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:400-09/21-01/21
URBROJ:2149/02-02-21-5
Đurđenovac, 10. svibnja 2021.godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Hrvoje Topalović, dipl. iur., v. r.

Temeljem odredbi članaka 56, 57, 58, 59 i 60 Zakona o gradnji ("Narodne novine", b roj
153/13, 20/17,39/19,125/19 ), te članka 39. Statuta Općine Đurđenovac (“Službeni glasnik
Općine Đurđenovac”, br. 2/21.). Općinski načelnik Općine Đurđenovac 10.svibnja 2021.
godine d o n o s i
18.

ODLUKU
o imenovanju glavnog nadzornog inženjera za izvođenje radova izgradnje pješačke staze u Zelenoj

ulici u Beljevini
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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 izgradnje
pješačke staze u Zelenoj ulici u Beljevini po ponudi br.PI-18/2021-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 58., 59. i 60. Zakona o gradnji ("Narodne
novine", broj 153/13, 20/17 ).
IV.
Vršenje stručnog nadzora počinje teći 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:400-09/21-01/22
UR.BROJ: 2149/02-02-21-5
Đurđenovac, 10. svibnja 2021.godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Hrvoje Topalović, dipl. iur., v. r.

Temeljem odredbi članaka 56, 57, 58, 59 i 60 Zakona o gradnji ("Narodne novine", broj
153/13, 20/17,39/19,125/19 ), te članka 39. Statuta Općine Đurđenovac (“Službeni glasnik
Općine Đurđenovac”, br. 2/21.). Općinski načelnik Općine Đurđenovac 10. svibnja 2021.
godine d o n o s i
19.

ODLUKU
o imenovanju glavnog nadzornog inženjera za izvođenje radova izgradnje pješačke staze u ulici

Hrvatskih branitelja-Ličko 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 izgradnje
pješačke staze u ulici Hrvatskih branitelja-Ličko Novo Selo po ponudi br.PI-19/2021-P.

156
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 58., 59. i 60. Zakona o gradnji ("Narodne
novine", broj 153/13, 20/17 ).
IV.
Vršenje stručnog nadzora počinje teći 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:400-09/21-01/23
UR.BROJ:2149/02-02-21-5
Đurđenovac, 10. svibnja 2021.godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Hrvoje Topalović, dipl. iur., v. r.

**********************************************************************************
Izdaje: Općina Đurđenovac – Odgovorni urednici: Hrvoje Topalović, dipl. iur. i Tomislav Majsterić,
dipl. iur. - Redakcija i uprava: Jedinstveni upravni odjel Općine Đurđenovac, Odsjek za općinsku
samoupravu i upravu, Ulica grada Vukovara 1, Đurđenovac, telefon (031) 602-018.
Cijena pojedinog broja je 12,00 kn, a godišnja pretplata 120,00 kn. Pretplata se vrši uplatom na račun
broj: HR59 2340 0091 8106 0000 3 (Proračun Općine Đurđenovac) s pozivom na broj 67 7706-OIB
poduzeća ili 68 7706-OIB s naznakom «Za Službeni glasnik Općine Đurđenovac».
**********************************************************************************

