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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
6.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Đurđenovac (“Službeni glasnik“ Općine Đurđenovac”,
br. 2/21, 9/21) te članka 14. i 15. Odluke o uvjetima, načinu i postupcima raspolaganja nekretninama u
vlasništvu Općine Đurđenovac (“Službeni glasnik“ Općine Đurđenovac” br. 2/17), Općinsko vijeće
Općine Đurđenovac, na 6. sjednici održanoj 4. travnja 2022. godine, donosi
ODLUKU
O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE ĐURĐENOVAC
PUTEM JAVNOG NATJEČAJA
Članak 1.
1. Oznaka nekretnine koja je predmet prodaje:
a) Katastarska čestica broj 1097/1, oznaka zemljišta - ĐURĐENOVAC, PUT 1814 m2,
KANAL 4170 m2, PAŠNJAK 204791 m2, sveukupne površine 210775 m2, upisana u
zemljišnoknjižni uložak broj 1303 u katastarskoj općini: 336572, Đurđenovac. Predmet
prodaje je građevinsko zemljište.
b) Katastarska čestica broj 1097/56, oznaka zemljišta - ĐURĐENOVAC, KANAL 320 m2,
PAŠNJAK 4604 m2, KANAL 270 m2, PAŠNJAK 23001 m2, PAŠNJAK 1310 m2,
sveukupne površine 29505 m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 1303 u katastarskoj
općini: 336572, Đurđenovac. Predmet prodaje je građevinsko zemljište.
c) Katastarska čestica broj 1097/58, oznaka zemljišta - ĐURĐENOVAC, PAŠNJAK 12237
m2, sveukupne površine 12237 m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 1303 u
katastarskoj općini: 336572, Đurđenovac. Predmet prodaje je građevinsko zemljište.
d) Katastarska čestica broj 1097/59, oznaka zemljišta - ĐURĐENOVAC, PAŠNJAK
12021 m2, sveukupne površine 12021 m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 1303 u
katastarskoj općini: 336572, Đurđenovac. Predmet prodaje je građevinsko zemljište.
e) Katastarska čestica broj 1340/3, oznaka zemljišta - ORANICA ĐURĐENOVAC 1802
m2, sveukupne površine 1802 m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 1056 u
katastarskoj općini: 336572, Đurđenovac. Predmet prodaje je građevinsko zemljište.
f) Katastarska čestica broj 1340/17, oznaka zemljišta - ULICA HRVATSKIH
BRANITELJA, PUT 4514 m2, sveukupne površine 4514 m2, upisana u zemljišnoknjižni
uložak broj 1277 u katastarskoj općini: 336572, Đurđenovac. Predmet prodaje je
građevinsko zemljište.
2. Početni iznos kupoprodajne cijene nekretnina pod:
a) 20,09 kn po m2 ( 4.234.335,10 kn )
b) 20,09 kn po m2 (593.000,00 kn)
c) 20,09 kn po m2 (246.000,00 kn)
d) 20,09 kn po m2 (241.000,00 kn)
e) 22,60 kn po m2 (41.000,00 kn)
f) 22,60 kn po m2 (102.000,00 kn)
Prilikom zaključenja ugovora o kupoprodaji zemljišta, kupcu/investitoru odobrit će se poticaj na ime
kupoprodajne cijene zemljišta, ukoliko isti želi koristiti poticaj, te ukoliko na isti ima pravo.
Poticaj na kupoprodajnu cijenu se ostvaruje ovisno o broju radnika koje će ponuditelj zaposliti nakon
što bude odabran i s njim sklopljen ugovor o kupoprodaji nekretnine koja s prodaje temeljem ove
Odluke. Pod zapošljavanjem se smatra novo zapošljavanje koje je uslijedilo nakon sklapanja ugovora
o kupoprodaji nekretnine na neodređeno vrijeme, te mjestom rada na predmetnim nekretninama.
Ponuditelj se obvezuje uz ponudu dostaviti i izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika, u kojoj će
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naznačiti broj radnika koje planira zaposliti po prethodno navedenim uvjetima. Poticaj u obliku popusta
na kupoprodajnu cijenu ostvaruje se ovisno o broju novo zaposlenih radnika po slijedećim kriterijima:
a)
Broj
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b)
Broj
zaposlenih

Od 0 - 1

Potpora u
kn/m2

0,00

c)
Broj
zaposlenih

Od 0 - 1

Potpora u
kn/m2

0,00

d)
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zaposlenih

Od 0 - 1

Potpora u
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0,00

e)
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0,00
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kn/m2
f)
Broj
zaposlenih

Od 0 - 1

Potpora u
kn/m2

0,00

od 2 - 3

od 4-10

5,00

7,00

od 11-20

od 21-

11,00

15,00

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu zemljišta umanjenu za iznos obračunatog poticaja,
isplatiti jednokratno u roku 30 dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji, a prodavatelj se
obvezuje kupcu izdati tabularnu ispravu podobnu za uknjižbu vlasništva po uplati ovako formirane
kupoprodajne cijene.
Kupac stupa u posjed kupljene nekretnine nakon isplate kupoprodajne cijene. Stupanjem u posjed
nekretnine ne smatra se ulazak ovlaštenih predstavnika kupca na nekretninu radi vršenja pregleda,
mjerenja i sličnih radnji ako su te radnje u funkciji izrade projekta.
U slučaju da kupac ne isplati kupoprodajnu cijenu u navedenom roku, prodavatelj će naplatiti zakonsku
zateznu kamatu na zakašnjelo plaćanje.
Ukoliko kupac niti u naknadnom roku od 15 dana ne isplati kupoprodajnu cijenu prodavatelj ima
pravo jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor i naplatiti ugovornu kaznu u iznosu od 20.000,00
kuna radi raskida ugovora.
Ukoliko kupac najkasnije po proteku 3 (tri) godine od početka obavljanja djelatnosti ne zaposli onoliki
broj radnika za koji je ostvario poticaj, dužan je prodavatelju vratiti poticaj zajedno sa zakonskim
kamatama, odnosno ostatak kupoprodajne cijene, u roku 15 dana od poziva Općine Đurđenovac da to
učini.
Ostatak kupoprodajne cijene čini razliku između ostvarenog poticaja kod zaključenja kupoprodajnog
ugovora i poticaja na kojega kupac ima pravo prema broju radnika koje je zaposlio.
Radi osiguranja isplate ostatka kupoprodajne cijene iz prethodnog stavka kupac će biti dužan
prodavatelju uručiti bjanko zadužnicu ili više bjanko zadužnica ovjerenih kod javnog bilježnika
najmanje na iznos ostvarenog poticaja na ime kupoprodajne cijene, u roku 5 dana od dana zaključenja
kupoprodajnog ugovora iz kojih će se prodavatelj naplatiti u slučaju da se kupac ne odazove pozivu
prodavatelja da izvrši isplatu.
Ukoliko kupac na poziv prodavatelja niti u naknadno ostavljenom roku od 10 dana ne dostavi
prodavatelju od javnog bilježnika ovjerenu bjanko zadužnicu, prodavatelj ima pravo jednostrano
raskinuti kupoprodajni ugovor.
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U svrhu osiguranja, na nekretnini koja se prodaje temeljem ove Odluke, prilikom sklapanja ugovora o
kupoprodaji, zasnovati će se zalog u korist Općine Đurđenovac u iznosu koji odgovara iznosu poticaja
koja je ponuditelju odobrena, a za koji iznos je umanjena kupoprodajna cijena.
Ujedno, na nekretnini koja se prodaje, zabilježiti će se zabrana otuđenja u trajanju minimalno 5 godina.
3. Uvjet prvenstvenog prava kupnje:
Ne primjenjuje se.
4. Podaci o namjeni nekretnine:
Ne primjenjuje se.
5. Iznos i način uplate jamčevine, te odredbu o načinu povrata odnosno uračunavanja jamčevine
u kupoprodajnu cijenu:
Jamčevina za učešće u natječaju iznosi 10% od početne cijene nekretnine i uplaćuje se
najkasnije osmog dana prije dana isteka roka za dostavu ponuda, u korist proračuna Općine
Đurđenovac.
Ponuditeljima čije ponude nisu odabrane kao najpovoljnije jamčevina će se vratiti u roku
od 8 dana od dana okončanja postupka natječaja.
Ponuditelju čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, jamčevina se uračunava u
ponuđenu cijenu.
Ponuditelj čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija i naknadno odustane od
zaključenja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.
Ponuda ponuditelja koji ne uplati jamčevinu ili je ne uplati u roku će se odbaciti kao
nepotpuna.
6. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude :
Najviše ponuđena cijena uz uvjet da ispunjava i sve uvjete navedene u natječaju.
7. Rok u kojem se ponuđači obavještavaju o rezultatima provedenog javnog natječaja:
Otvaranje ponuda mora se provesti u roku od najduže 15 dana od isteka roka za podnošenje
ponuda. Odmah nakon donošenje Odluke o odabiru, sudionici javnog natječaja se
obavještavaju o rezultatu provedenog natječaja putem Oglasne ploče Općine Đurđenovac
i web stranice www.djurdjenovac.hr.
8.

Rok za zaključenje ugovora:
Općina i najpovoljniji ponuditelj sklopit će ugovor o kupoprodaji nekretnine najkasnije u
roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

9.

Način i rok plaćanja kupoprodajne cijene:
Kupac je dužan jednokratno ugovorenu cijenu platiti u roku od 30 dana od dana sklapanja
ugovora.

10.

Mogućnost obročnog plaćanja kupoprodajne cijene:
Ne primjenjuje se. Cijena se plaća u cjelokupnom iznosu.
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11.

Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda :
Ponude će se otvoriti u zgradi Općine Đurđenovac, dana ______. godine u zgradi Općine
Đurđenovac, Ulica grada Vukovara 1 u Đurđenovcu, u ______ sati.

12.

Mogućnost i vrijeme obilaska nekretnine:
Nekretnina se može obići svakim danom za vrijeme trajanja natječaja u vlastitoj režiji.

13.

Uputa o dostavi dokumenata potrebnih za sudjelovanje u javnom natječaju:
Ponude na javni natječaj dostavljaju se poštom preporučeno ili osobno na adresu sjedišta
Općine Đurđenovac, Ulica grada Vukovara 1, 31511 Đurđenovac u zatvorenoj omotnici s
obveznom naznakom „Ponuda za natječaj - prodaja nekretnine u vlasništvu Općine
Đurđenovac, k.č.br. (broj k.č.br. za koju se natječe) u k.o. Đurđenovac-ne otvaraj“
Ponuda treba sadržavati:
- ime i prezime, OIB i adresu ponuditelja (fizička osoba) ili naziv i sjedište OIB
ponuditelja (pravna osoba),
- za fizičke osobe original ili preslika domovnice ili osobne iskaznice, a za pravne osobe
original ili preslika rješenja o registraciji s dokazom o osobi ovlaštenoj za zastupanje,
- dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva za strane
osobe,
- dokaz o uplati jamčevine koja se plaća u iznosu od 10% od početne prodajne cijene,
- iznos ponuđene cijene po četvornom metru,
- broj računa natjecatelja radi eventualnog povrata jamčevine,
- potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave
natječaja,
- potvrdu Općine Đurđenovac o nepostojanju duga prema proračunu Općine Đurđenovac,
- izjavu ovlaštenog predstavnika ponuditelja o broju radnika koje će zaposliti najkasnije po
proteku 3 (tri) godine od početka poslovanja temeljem koje će se utvrditi visina poticaja na
ime kupoprodajne cijene (vlastoručno sastavljena i ovjerena kod javnog bilježnika).

14. Potvrda porezne uprave o stanju duga
Ponuditelj je dužan dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija
od 30 dana od dana objave natječaja. Ukoliko ponuditelj ne dostavi potvrdu njegova
ponuda se odbacuje kao nepotpuna. Ako se iz podataka u potvrdi ustanovi da ponuditelj
nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje, smatrat će se da njegova ponuda ne ispunjava uvjete iz natječaja.
15. Potvrda o nepostojanju duga prema proračunu Općine Đurđenovac
Ponuditelj je dužan dostaviti potvrdu Općine Đurđenovac o nepostojanju duga prema
proračunu Općine Đurđenovac. Ukoliko ponuditelj ne dostavi potvrdu njegova ponuda se
odbacuje kao nepotpuna. Ako se iz podataka u potvrdi ustanovi da ponuditelj nije ispunio
obveze plaćanja dospjelih obveza prema proračunu Općine Đurđenovac, smatrat će se da
njegova ponuda ne ispunjava uvjete iz natječaja
16. Općina Đurđenovac zadržava pravo da može poništiti javni natječaj u cijelosti ili u jednom dijelu,
bez obrazloženja.
Članak 2.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Povjerenstvo za prodaju i zakup zemljišta u vlasništvu Općine
Đurđenovac.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku“ Općine
Đurđenovac.
KLASA: 406-01/22-01/07
URBROJ: 2158-17-01-22-2
Đurđenovac, 4. travnja 2022.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragica Pavlić, dr. med., v. r.
7.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15,
123/17, 98/19 i 144/20) i članka 31. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Đurđenovac (“Službeni glasnik“
Općine Đurđenovac, broj 2/21., 9/21.), Općinsko vijeće Općine Đurđenovac, na 6. sjednici održanoj 4.
travnja 2022. godine, donosi
ODLUKU
O NAČINU PODNOŠENJA PRIJEDLOGA I PETICIJA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se način postupanja kod podnošenja prijedloga i peticija u
Općini Đurđenovac.
Članak 2.
U smislu ove Odluke:
-prijedlog je svaki čitko napisan i potpisan podnesak kojim građani Općine Đurđenovac
predlažu Općinskom vijeću donošenje općeg akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga
Općinskog vijeća,
-peticija ili predstavka, je čitko napisan i potpisan pismeni podnesak kojom građani Općine
Đurđenovac traže ostvarenje svojeg prava o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine
Đurđenovac.

Članak 3.
Ako birači ocijene da postoji potreba za donošenjem prijedloga kojim predlažu Općinskom
vijeću donošenje općeg akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, ili da
postoji potreba da putem peticije traže ostvarenje svojeg prava o pitanjima iz samoupravnog djelokruga,
osnovat će organizacijski odbor za izjašnjavanje birača o potrebi da se donese opći akt ili riješi određeno
pitanje iz djelokruga Općinskog vijeća, ili da se putem peticije traže ostvarenje svojeg prava o pitanjima
iz samoupravnog djelokruga Općine Đurđenovac (u daljnjem tekstu: Organizacijski odbor).

Članak 4.
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(1) Organizacijski odbor donosi odluku da se pristupi izjašnjavanju birača o potrebi
donošenja Odluke iz članka 3. ove Odluke.
(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. tekst prijedloga akta koji se predlaže s obrazloženjem, ili
2. tekst odredaba važećeg akta koja se mijenja odnosno dopunjuje s obrazloženjem, ili
3. tekst peticije kojom se traži ostvarenje svojeg prava o pitanjima iz samoupravnog djelokruga
Općine Đurđenovac,
4. rok unutar kojeg će se sakupljati potpisi birača o potrebi donošenja Odluke iz članka 3. ove
Odluke, koji ne može biti duži od 15 dana.
(2) Odluka da se pristupi izjašnjavanju birača o potrebi donošenja Odluke iz članka 3. ove
Odluke, objavljuje se u sredstvima javnog priopćavanja i oglasnoj ploči Općine Đurđenovac.

Članak 5.
(1) Izjašnjavanje birača o potrebi donošenja Odluke iz članka 3. ove Odluke može se održavati
na svakom za to prikladnom mjestu, javnoj površini u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća
Općine Đurđenovac.
Članak 6.
(1) Mjesta na kojima će se održavati izjašnjavanje moraju biti označena i uočljiva s tim da
njihovo označavanje ne smije sadržavati državna obilježja.
(2) Svako mjesto iz stavka 1. ovoga članka mora imati popis s uvezanim listovima koji će
sadržavati jasno formuliran prijedlog iz članka 4. ove Odluke i jasno odijeljene vodoravne redove
označene rednim brojevima.
Članak 7.
(1) Birači koji se izjašnjavaju o potrebi donošenja Odluke iz članka 3. ove Odluke upisuju u
prvi slobodni red uvezanog popisa iz članka 6. stavka 2. ove Odluke svoje ime i prezime, prebivalište i
osobni identifikacijski broj te se osobno potpisuju.
(2) Pravo na izjašnjavanje imaju građani koji su upisani u popis birača Općine Đurđenovac.
Članak 8.
U roku sedam dana od dana isteka roka za izjašnjavanje građana, Organizacijski odbor
odluku iz članka 4. sa prijedlogom općeg akta sa obrazloženjem, prijedlogom rješavanja
određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća ili peticijom o pitanjima iz samoupravnog
djelokruga Općine od lokalnog značenja sa obrazloženjem, zajedno sa prikupljenim potpisima
građana dostavlja Općinskom vijeću Općine Đurđenovac.

II. POSTUPANJE PREMA PODNESENIM PRIJEDLOZIMA I PETICIJAMA
Članak 9.
(1) Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu i peticiji iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog
potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u Općini Đurđenovac.
(2) Nakon zaprimanja podnesaka iz članka 8. ove Odluke otvara se predmet koji se dostavlja
predsjedniku Općinskog vijeća.
(3) Predsjednik Općinskog vijeća predmet dostavlja općinskom načelniku i upravnom tijelu
nadležnom za djelokrug predmeta, na razmatranje i davanje mišljenja.
(4) Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od tri mjeseca od
zaprimanja prijedloga.
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III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine
Đurđenovac.
KLASA: 011-01/22-01/02
URBROJ: 2158-17-01-22-2
Đurđenovac 4. travnja 2022.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragica Pavlić, dr. med., v. r.

8.
Temeljem članka 31. Statuta Općine Đurđenovac („Službeni glasnik“ Općine Đurđenovac,
broj 2/21 i 9/21) Općinsko vijeće Općine Đurđenovac, na 6. sjednici održanoj 4. travnja 2022. godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK
O USVAJANJU INFORMACIJE O STANJU SIGURNOSTI NA
PODRUČJU OPĆINE ĐURĐENOVAC ZA 2021. GODINU

I.
Usvaja se Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Đurđenovac za razdoblje 1.
siječnja do 31. prosinca 2021. godine.
II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Đurđenovac.
KLASA:210-01/22-01/01
URBROJ:2158-17-01-22-3
Đurđenovac, 4. travnja 2022.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragica Pavlić, dr. med., v. r.

9.
Temeljem članka 31. Statuta Općine Đurđenovac („Službeni glasnik“ Općine Đurđenovac,
broj 2/21 i 9/21) Općinsko vijeće Općine Đurđenovac, na 6. sjednici održanoj 4. travnja 2022. godine,
donijelo je
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ZAKLJUČAK
O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU
I FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA HRVATSKE KNJIŽNICE
I ČITAONICE ĐURĐENOVAC ZA 2021. GODINU
I.
Usvaja se Izvješće o radu i Financijsko izvješće Hrvatske knjižnice i čitaonice Đurđenovac za
2021. godinu.
II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Đurđenovac.
KLASA: 611-01/22-01/01
URBROJ: 2158-17-01-22-3
Đurđenovac, 4. travnja 2022.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragica Pavlić, dr. med., v. r.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

7.
Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) te članka 39. stavak 3. Statuta Općine Đurđenovac ("Službeni
glasnik“ Općine Đurđenovac, br. 2/21 i 9/21) općinski načelnik Općine Đurđenovac donosi
ODLUKU
O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U
JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE ĐURĐENOVAC
Članak 1.
Osnovica za obračun plaće za službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Đurđenovac utvrđuje se u visini 2.150,00 kuna bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za
mjesec travanj 2022. godine, koja se isplaćuje u mjesecu svibnju 2022. godine.
Članak 2.
Za izvršenje ove Odluke zadužuju se Odsjek za poslove proračuna i računovodstva
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đurđenovac.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini osnovice za obračun plaće za
službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đurđenovac („Službeni glasnik
Općine Đurđenovac“, br. 10/21 ) .
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Članak 4.
Ova Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine
Đurđenovac.
KLASA: 120-01/22-01/02
URBROJ: 2158-17-02-22
Đurđenovac, 4. travnja 2022.
OPĆINSKI NAČELNIK
Hrvoje Topalović, dipl. iur., v. r.
8.
Na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,
98/19,144/20) i članka 39. Statuta Općine Đurđenovac („Službeni glasnik“ Općine Đurđenovac, broj
2/21, 9/21), općinski načelnik Općine Đurđenovac, dana 04. travnja 2022. godine, donosi sljedeću

ODLUKU O III IZMJENAMA PRAVILNIKA
O RADNIM ODNOSIMA I ODGOVORNOSTI SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
ZA POVREDE SLUŽBENE ODNOSNO RADNE DUŽNOSTI OPĆINE ĐURĐENOVAC
Članak 1.
U Pravilniku o radnim odnosima i odgovornostima službenika i namještenika za povrede
službene odnosno radne dužnosti Općine Đurđenovac („Službeni glasnik“ Općine Đurđenovac, broj
5/04, 3/09 i 6/20) u članku 30. stavak 2. brišu se riječi „te dodatka za topli obrok u iznosu od 308 kuna
za svakog zaposlenika“.
Članak 2.
Ostale odredbe Pravilnika ostaju nepromijenjene.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku“ Općine
Đurđenovac.
KLASA: 011-01/22-01/03
URBROJ: 2158-17-02-22-1
Đurđenovac, 4. travnja 2022.
OPĆINSKI NAČELNIK
Hrvoje Topalović, dipl. iur., v. r.
9.
Na temelju članka 39. Statuta Općine Đurđenovac („Službeni glasnik“ Općine Đurđenovac,
broj 2/21, 9/21)., općinski načelnik Općine Đurđenovac, dana 04. travnja 2022.godine, donosi sljedeću
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ODLUKU
O ISPLATI DODATKA ZA PREHRANU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
OPĆINE ĐURĐENOVAC
Članak 1.
Službenicima i namještenicima zaposlenima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Đurđenovac, prilikom isplate plaća svakog mjeseca isplatiti će se i dodatak za prehranu u iznosu od
400,00 kn, sukladno Pravilniku o porezu na dohodak („Narodne novine“, br. 10/17, 128/17, 106/18,
01/19, 80/19, 01/20, 74/20, 01/21).
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku“ Općine
Đurđenovac.
KLASA: 121-01/22-01/01
URBROJ: 2158-17-02-22-1
Đurđenovac, 4. travnja 2022.
OPĆINSKI NAČELNIK
Hrvoje Topalović, dipl. iur., v. r.
10.
Na temelju članka 39. Statuta Općine Đurđenovac ("Službeni glasnik Općine Đurđenovac", br.
2/21 i 9/21) 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 …………………………………..

3,75
2,80
2,30
2,55

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.
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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 400,00 kuna.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o utvrđivanju koeficijenata za
obračun plaće zaposlenih u Dječjem vrtiću „Jaglac“ Đurđenovac („Službeni glasnik“ Općine
Đurđenovac, broj 4/21).
Članak 5.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Đurđenovac“.
KLASA:120-01/22-01/03
URBROJ: 2158-17-02-22-1
Đurđenovac, 4. travnja 2021.
OPĆINSKI NAČELNIK
Hrvoje Topalović, dipl. iur., v. r.
11.
Na temelju članka 39. Statuta Općine Đurđenovac ("Službeni glasnik“ Općine Đurđenovac, br.
2/21, 9/21) općinski načelnik Općine Đurđenovac donosi
ODLUKU
O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE I DODATKA ZA TOPLI OBROK
RAVNATELJICI HRVATSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ĐURĐENOVAC
Članak 1.
Osnovica za obračun plaće za ravnateljicu Hrvatske knjižnice i čitaonice Đurđenovac utvrđuje
se u visini 1.700,00 kuna bruto i primjenjuje se od 1. travnja 2022. godine, počevši s plaćom za mjesec
travanj 2022. godine koja će biti isplaćena u mjesecu svibnju 2022. godine.
Ravnateljici Hrvatske knjižnice i čitaonice Đurđenovac će se prilikom isplate plaće svakog
mjeseca isplatiti i dodatak za prehranu u iznosu od 400,00 kn, sukladno Pravilniku o porezu na dohodak
(„Narodne novine“, br. 10/17, 128/17, 106/18, 01/19, 80/19, 01/20, 74/20, 01/21).
Članak 2.
Za izvršenje ove Odluke zadužuju se Odsjek za poslove proračuna i računovodstva
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đurđenovac.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini osnovice za obračun plaće za
ravnateljicu Hrvatske knjižnice i čitaonice Đurđenovac („Službeni glasnik“ Općine Đurđenovac, broj
4/21)
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Članak 4.
Ova Odluke stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine
Đurđenovac“.
KLASA: 120-01/22-01/04
URBROJ: 2158-17-02-22-1
Đurđenovac, 4. travnja 2022.
OPĆINSKI NAČELNIK
Hrvoje Topalović, dipl. iur., v. r.
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