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List izlazi prema potrebi

Kutjevo, 03. rujna 2018

Besplatni primjerak

AKTI GRADONAČELNIKA
1. Zaključak o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele potpora iz Programa
poticanja gospodarstva Grada Kutjeva za period 2018.-2020.
2. Zaključak o dodjeli potpora iz Programa poticanja gospodarstva Grada Kutjeva za period
2018.-2020. za mjeru 1. - sufinanciranje doprinosa iz plaće za svakog novozaposlenog radnika s
prebivalištem na području Grada Kutjeva
3. Zaključak o dodjeli potpora iz Programa poticanja gospodarstva Grada Kutjeva za period
2018.-2020. za mjeru 4. - sufinanciranje samozapošljavanja iznosom do 30.000,00 kn jednokratno
4. Odluka o povjeravanju obavljanja poslova upravljanja grobljima na području Grada Kutjeva
5. Odluka o prijenosu investitorskih prava i obaveza investitora za građenje dječjeg vrtića u
Kutjevu
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Temeljem čl. 6. Programa poticanja gospodarstva Grada Kutjeva za period 2018.-2020. godine (KLASA: 30201/18-01/1, URBROJ: 2177/06-02-18-1 od 15. ožujka 2018. godine), Gradonačelnik Grada Kutjeva dana 26.
lipnja 2018. godine donosi:
ZAKLJUČAK
o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele potpora iz Programa poticanja gospodarstva
Grada Kutjeva za period 2018.-2020.
I.
U Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele potpora iz Programa poticanja gospodarstva Grada
Kutjeva za period 2018.-2020. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:
-

Josip Pavković, predsjednik
Ana Galić, viša stručna suradnica za opće poslove, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća članica,
Dinko Špoljarić, savjetnik za proračun i financije, član

II.
Povjerenstvo u provedbi postupka dodjele potpora:
- provjerava ispunjavanje propisanih uvjeta Javnog poziva dostavljenih zahtjeva sa dokumentacijom,
- sastavlja prijedlog Zaključka o dodjeli potpora koji se upućuje Gradonačelniku Grada Kutjeva na
donošenje,
- po donošenju zaključka o dodjeli potpore obavještava korisnike o iznosu odobrenog financiranja i
načinu ostvarenja novčane potpore
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada
Kutjeva“.

KLASA: 402-08/18-01/01
URBROJ: 2177/06-03/2-18-03
Kutjevo, 26.06.2018.
GRADONAČELNIK
Josip Budimir, mag.oec., v.r.

Temeljem čl. 6. st. 3 Programa poticanja gospodarstva Grada Kutjeva za period 2018.-2020. godine (KLASA:
302-01/18-01/1, URBROJ: 2177/06-02-18-1 od 15. ožujka 2018. godine), a sukladno čl. 2. st. 3. Zaključka o
osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele potpora iz Programa poticanja gospodarstva Grada
Kutjeva (KLASA: 402-08/18-01/01, URBROJ: 2177/06-03/2-18-03) od 26.06.2018., na prijedlog Povjerenstva
Gradonačelnik Grada Kutjeva dana 01. kolovoza 2018. godine donosi:
ZAKLJUČAK
o dodjeli potpora iz Programa poticanja gospodarstva Grada Kutjeva za period 2018.-2020.
za mjeru 1. - sufinanciranje doprinosa iz plaće za svakog novozaposlenog radnika
s prebivalištem na području Grada Kutjeva

I.
Grad Kutjevo raspisao je 03. svibnja 2018. godine javni poziv za podnošenje prijava za ostvarenje
potpora iz Programa poticanja gospodarstva Grada Kutjeva za period 2018. – 2020.
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Dana 03. srpnja, dakle protekom 60-og dana od dana objave javnog poziva, prestala je mogućnost prijave
za primitak potpore za mjeru 1. – sufinanciranje doprinosa iz plaće za svakog novozaposlenog radnika s
prebivalištem na području Grada Kutjeva.
U slučaju da se u budućem vremenskom razdoblju otvori mogućnost ponovnog otvaranja natječaja za
ovu mjeru, zainteresirana javnost biti će obaviještena putem službenih internetskih stranica Grada Kutjeva
(www.kutjevo.hr).
II.
Gradonačelnik Grada Kutjeva dana 26.06.2018. osnovao je Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele
potpora iz Programa poticanja gospodarstva Grada Kutjeva za period 2018.-2020.
Povjerenstvo u provedbi postupka dodjele potpora:
- provjerava ispunjavanje propisanih uvjeta Javnog poziva dostavljenih zahtjeva sa dokumentacijom,
- sastavlja prijedlog Zaključka o dodjeli potpora koji se upućuje Gradonačelniku Grada Kutjeva na
donošenje,
- po donošenju zaključka o dodjeli potpore obavještava korisnike o iznosu odobrenog financiranja i
načinu ostvarenja novčane potpore
Dana 10. srpnja 2018. Godine Povjerenstvo je održalo sastanak na kojem su otvoreni do sad pristigli
zahtjevi, te je provjeravana ispunjenost propisanih uvjeta i potpunost dokumentacije koja se prilaže
zahtjevu za ostvarenje potpore, a o čemu je sačinjen Zapisnik KLASA: 402-08/18-01/01, URBROJ:
2177/06-03/2-18-04 11. srpnja 2018. godine
III.
Na javni poziv za Mjeru 1. – sufinanciranje doprinosa iz plaće za svakog novozaposlenog radnika s
prebivalištem na području Grada Kutjeva, javilo se 10 prijavitelja:
1. Obrtna radnja Barbara
2. PG Branko Blažević
3. Javni prijevoz Željko Vidmar
4. Kutjevo d.d.
5. Obrt Demetria vl. Tina Kučinić
6. Vinogradarstvo i podrumarstvo Mihalj
7. Obrt za završne radove Grgić
8. Kulen Hruška, obrt za proizvodnju i usluge
9. Paterna d.o.o.
10. PPU Malnar
Uvjete za isplatu potpore putem Mjere 1, a nakon izvršenog uvida i provjere pristiglih zahtjeva i njima
pripadajuće dokumentacije, do dana donošenja ovog Zaključka, stekli su svi prijavljeni, a iznosi dosad
ostvarenih novčanih sredstava koje se prijaviteljima imaju isplatiti putem ove Mjere 1 Programa, vidljivi su
u idućoj točki ovoga Zaključka. Ukoliko se promijene uvjeti i okolnosti temeljem kojih bi netko od
prijavitelja izgubio pravo na primanje sufinanciranja, o tome se neće donositi poseban zaključak, nego se
primjenjuju uvjeti i odredbe iz Programa, te odredbe iz Ugovora, vezano uz raskid ugovora o radu za nekog
od novozaposlenih radnika za koje se primaju poticaji, odnosno čiji doprinosi se sufinanciraju putem ove
mjere
IV.
Rekapitulacija zaprimljenih zahtjeva i obračun iznosa za isplatu potpore za Mjeru 1:
r.br.

Prijavitelj

Datum prijave

1.
2.
3.
4.

Obrtna radnja Barbara
Javni prijevoz Željko Vidmar
Kutjevo d.d.
Obrt Demetria

17.05.2018.
17.05.2018.
18.05.2018.
14.06.2018.

Br. novozaposlenih
djelatnika
1
1
10
1

Iznos (kn)
3.887,00
2.855,04
51.700,53
1.277,64
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vinogradartsvo i podrumarstvo
Mihalj
Obrt Grgić
Obrt Kulen Hruška,
Paterna d.o.o.
PPU Malnar
PG Blažević Branko
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27.06.2018.

1

1.375,92

29.06.2018.
03.07.2018.
03.07.2018.
03.07.2018.
17.05.2018.

2
1
1
1
1

3.290,24
1.078,00
4.310,03
3.047,37
1408,86

V.
Prije izvršenja isplate potpora prijaviteljima koji su za to ispunili sve Programom predviđene uvjete, sa
primateljima potpora sklopiti će se Ugovor kojim će se detaljnije regulirati međusobna prava i obaveze Grada
Kutjeva, kao davatelja potpora i svakog pojedinog primatelja potpora, sukladno mjeri za koju je prijavitelj
aplicirao te ispunjenosti ili neispunjenosti uvjeta previđenih samim Programom poticanja gospodarstva Grada
Kutjeva za period 2018.-2020.
VI.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada
Kutjeva“.
KLASA: 402-08/18-01/01
URBROJ: 2177/06-03/2-18-04
Kutjevo, 01.08.2018.
GRADONAČELNIK
Josip Budimir, mag.oec., v.r.

Temeljem čl. 6. st. 3 Programa poticanja gospodarstva Grada Kutjeva za period 2018.-2020. godine (KLASA:
302-01/18-01/1, URBROJ: 2177/06-02-18-1 od 15. ožujka 2018. godine), a sukladno čl. 2. Zaključka o
osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele potpora iz Programa poticanja gospodarstva Grada
Kutjeva (KLASA: 402-08/18-01/01, URBROJ: 2177/06-03/2-18-03) od 26.06.2018., na prijedlog Povjerenstva
Gradonačelnik Grada Kutjeva dana 01. kolovoza 2018. godine donosi:
ZAKLJUČAK
o dodjeli potpora iz Programa poticanja gospodarstva Grada Kutjeva za period 2018.-2020.
za mjeru 4. - sufinanciranje samozapošljavanja iznosom do 30.000,00 kn jednokratno
I.
Grad Kutjevo raspisao je 03. svibnja 2018. godine javni poziv za podnošenje prijava za ostvarenje
potpora iz Programa poticanja gospodarstva Grada Kutjeva za period 2018. - 2020.
II.
Gradonačelnik Grada Kutjeva dana 26.06.2018. osnovao je Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele
potpora iz Programa poticanja gospodarstva Grada Kutjeva za period 2018.-2020.
Povjerenstvo u provedbi postupka dodjele potpora:
- provjerava ispunjavanje propisanih uvjeta Javnog poziva dostavljenih zahtjeva sa dokumentacijom,
- sastavlja prijedlog Zaključka o dodjeli potpora koji se upućuje Gradonačelniku Grada Kutjeva na
donošenje,
- po donošenju zaključka o dodjeli potpore obavještava korisnike o iznosu odobrenog financiranja i
načinu ostvarenja novčane potpore
Dana 10. srpnja 2018. Godine Povjerenstvo je održalo sastanak na kojem su otvoreni do sad pristigli
zahtjevi, te je provjeravana ispunjenost propisanih uvjeta i potpunost dokumentacije koja se prilaže zahtjevu za
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ostvarenje potpore, a o čemu je sačinjen Zapisnik KLASA: 402-08/18-01/01, URBROJ: 2177/06-03/2-18-04
11. srpnja 2018. godine
III.
Na javni poziv za Mjeru 4. - sufinanciranje samozapošljavanja iznosom od 30.000,00 kn jednokratno,
do dana otvaranja i provjere pristiglih zahtjeva, javilo se 15 prijavitelja:
11. Tina Kučinić, Obrt Demetria, Kula. K. A. Stepinca 47
12. Mato Grgić, Obrt Grgić, Kutjevo, Kralja Petra Svačića 6
13. Josip Majetić, OPG Josip Majetić, Šumanovci, Šumanovci 57
14. Zlatko Vukelić, OPG Zlatko Vukelić, Grabarje, Matije Gupca 54
15. Dejan Kundakčić, Obrt Kundakčić instalacije, Grabarje, Stjepana Radića 49
16. Tomislav Hora, Autolimarija Hora, obrt, Kutjevo, Slavonska 7a
17. Filip Križanović, FK Trade j.d.o.o., Kutjevo, Cvjetna 5
18. Josip Marković, Reklam tisak, obrt za usluge, Kutjevo, Tomislava Tomića 14
19. Alen Tomić, OPG Alen Tomić, Bektež, Bektež 75
20. Mario Ugarković, Difovi, obrt za videousluge, Kutjevo, Josipa Kozarca 31
21. Nada Sarajlić, Ugostiteljski obrt House of Wine, Kutjevo, Republike Hrvatske 62
22. Mijo Šitum, Obrt Mijo, Kutjevo, Zagrebačka 5
23. Andrija Antonić, Autoservis Andrija j.d.o.o., Kutjevo, Eugena Kvaternika 5
24. Robert Varžak, Mlin Kula j.d.o.o., Kula, Mijata Štefanca 7
25. Pero Marković, Građevinarstvo Marković, obrt za usluge, Kutjevo, Tomislava Tomića 16
Povjerenstvo utvrđuje da je jedna prijava za Mjeru 4. – sufinanciranje samozapošljavanja iznosom od
30.000,00 kn jednokratno zaprimljena naknadno, odnosno nakon otvaranja i evaluacije pristiglih
zahtjeva, ali s obzirom da navedena prijava u svemu udovoljava uvjetima iz Programa i natječaju, ona
se također uzela u obzir i prihvatit će se, a radi se o:
Mirjana Đerek, Obrt za njegu i održavanje tijela Chandan, Grabarje, Kralja Tomislava 42.
IV.
Povjerenstvo je prilikom otvaranja i evaluacije pristiglih zahtjeva utvrdilo da je 14 zahtjeva, odnosno
prijava pravovremeno i potpuno, te da su 2 prijave nepotpune, a radi se o prijavi Josipa Majetića, OPG Josip
Majetić iz Šumanovaca, Šumanovci 57, koja je nevaljana, budući da ne odgovara uvjetima iz Programa,
odnosno javnog poziva za podnošenje prijava, s obzirom na okolnost da se Josip Majetić nije samozaposlio
otvaranjem OPG-a, jer je osnovao i otvorio OPG još 06.08.2015. godine, te o prijavi Filipa Križanovića; FK
Trade j.d.o.o., koja nije u skladu s uvjetima iz Programa iz razloga što Filip Križanović više nije zaposlen kao
direktor u svome j.d.o.o.-u, odnosno ne udovoljava uvjetu da osoba koja se samozaposli otvaranjem obrta, OPGa ili trgovačkog društva mora ostati poslovno aktivna najmanje 24 mjeseca.
Povjerenstvo upućuje primjedbe na pojedine podnositelje zahtjeva vezano uz postojanje dospjelih
potraživanja prema Gradu Kutjevu, odnosno postojanje duga za komunalnu naknadu vezanog uz adresu sjedišta
poslovanja novoga gospodarskog subjekta pojedinih prijavitelja, i to:
- Reklam tisak obrt, vl. J. Marković – dug za komunalnu naknadu na adresi T. Tomića 14, Kutjevo
- Difovi, obrt za videousluge, vl. Mario Ugarković, dug za komunalnu naknadu na adresi J. Kozarca
31, Kutjevo
- Obrt Mijo, vl. Mijo Šitum, dug za komunalnu naknadu na adresi Zagrebačka 5, Kutjevo
- Mlin Kula j.d.o.o., dug za komunalnu naknadu na adresi Mijata Štefanca 7, Kula
Povjerenstvo predlaže navedenu primjedbu i problem premostiti na način da se iznos potpore
koji se ima dodijeliti prijavitelju umanji za iznos duga, naravno ukoliko se primatelji potpore slože sa tom
kompenzacijom, a što će biti propisano i zasebnim člankom Ugovora kojega će sklopiti Grad Kutjevo, kao
davatelj poticaja i pojedini primatelj čija adresa sjedišta poslovanja ima dospjeli nenaplaćeni dug na ime
komunalne naknade, koja je izvorni i strogo namjenski prihod Grada Kutjeva i čija naplata je bitna za izvršenje
Plana Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Kutjeva.
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V.
Utvrđuje se da je Planom proračuna Grada Kutjeva za 2018. godinu za izvršenje ove mjere
Programa poticanja gospodarstva planiran iznos od 200.00,00 kn, a da je interes više nego dvostruko veći, stoga
je potrebno odlučiti hoće li se manjak sredstava namaknuti preraspodjelom sredstava predviđenih za druge mjere
iz Programa, a za koje je interes bio manji ili na drugi prikladan način.
Nadalje, potrebno je utvrditi hoće li, s obzirom na navedeno st. 1. ovog članka ova mjera trajati do
datuma predviđenog javnim pozivom, odnosno do 01.12.2018., ili će se zbog utroška svih raspoloživih sredstava
suspendirati.
VI.
Prije izvršenja isplate potpora prijaviteljima koji su za to ispunili sve Programom predviđene uvjete, sa
primateljima potpora sklopiti će se Ugovor kojim će se detaljnije regulirati međusobna prava i obaveze Grada
Kutjeva, kao davatelja potpora i svakog pojedinog primatelja potpora, sukladno mjeri za koju je prijavitelj
aplicirao te ispunjenosti ili neispunjenosti uvjeta previđenih samim Programom poticanja gospodarstva Grada
Kutjeva za period 2018.-2020.
VII.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada
Kutjeva“.
KLASA: 402-08/18-01/01
URBROJ: 2177/06-03/2-18-06
Kutjevo, 01.08.2018.
GRADONAČELNIK
Josip Budimir, mag.oec., v.r.

Na temelju članka 3. Odluke o grobljima („Službeni glasnik Grada Kutjeva, br. 3/18) i članka 46. Statuta Grada
Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, br. 4/09, 2/13, 8/13, 4/18), gradonačelnik Grada Kutjeva donosi
ODLUKU
o povjeravanju obavljanja poslova upravljanja grobljima na području Grada Kutjeva
Članak 1.
Ovom odlukom povjerava se obavljanje poslova upravljanja grobljima na području Grada Kutjeva
pravnoj osobi osnovanoj prema uvjetima i na način propisan posebnim propisom (u daljnjem tekstu: Uprava
groblja).
Upravljanje grobljima na području Grada Kutjeva obuhvaća groblja u slijedećim naseljima: Bektež,
Bjeliševac, Ciglenik, Ferovac, Grabarje, Gradište, Hrnjevac, Kula, Lukač, Mitrovac, Ovčare, Poreč, Šumanovci,
Tominovac, Venje i Vetovo.
Članak 2.
Upravljanje grobljima na području Grada Kutjeva osim groblja u Kutjevu povjerava se trgovačkom
društvu Kutjevo d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Kutjevo, Republike Hrvatske 74, OIB:
29972796057.
U trgovačkom društvu iz st.1. ovoga članka Grad Kutjevo drži 100% vlasničkog udjela.
Članak 3.
Uprava groblja pri upravljanju grobljem:
- vrši dodjelu grobnih mjesta,
- vodi očevidnik s podacima o korisnicima grobnih mjesta,
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- planira raspored grobova, grobnih polja i glavnih putova,
- planira izgradnju obiteljskih i zajedničkih grobnica,
- izrađuje položajni plan grobova s brojčanim oznakama,
- vrši promjenu površine pri rekonstrukciji grobnih mjesta i razmještaja nogostupa,
- vrši naplatu godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta, naplatu jednokratne naknade za dodjelu na
korištenje grobnih mjesta i naplatu naknade za izgradnju ili obnovu (rekonstrukciju) grobnih mjesta.
Akti iz stavka 1. ovog članka moraju se pohraniti i trajno čuvati, a nadzor nad vođenjem istih provodi
Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva.
Članak 4.
Obavljanje djelatnosti iz. čl. 2. st. 1. ove Odluke povjerava se na neodređeno vrijeme, s time da Grad
Kutjevo može odlučiti obavljanje navedene djelatnosti organizirati na jedan od drugih načina dozvoljenih
posebnim zakonom, u kojem slučaju će ova Odluka biti ukinuta.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku Grada Kutjeva“.
KLASA: 363-02/18-01/03
URBROJ: 2177/06-01-18-1
Kutjevo, 7. kolovoza 2018.
GRADONAČELNIK
Josip Budimir, mag.oec., v.r.

Na temelju članka 46. Statuta Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“ br. 4/09, 2/13, 8/13, 4/18) i
Odluke o osnivanju prava građenja na k.č.br. 1563 k.o. Kutjevo u vlasništvu Grada Kutjeva („Službeni glasnik
Grada Kutjeva“ broj 5/18), gradonačelnik Grada Kutjeva donosi

ODLUKU
o prijenosu investitorskih prava i obaveza
investitora za građenje dječjeg vrtića u Kutjevu
Članak 1.
Grad Kutjevo prenosi investitorsko pravo i obveze investitora za izgradnju građevine javne i društvene namjene
- dječji vrtića u Kutjevu na dijelu nekretnine označene kao k.č.br. 1563 upisanoj u z.k.ul.br. 2290 za k.o. Kutjevo
u vlasništvu Grada Kutjeva, i to na buduće novonastaloj k.č.br. 1563/2 površine 3485 m2 u vlasništvu Grada
Kutjeva prema Geodetskom projektu br. 085-20/2018. izrađenom od strane GEOGRUPA j.d.o.o., Zagrebačka
46, Kutjevo od 10.05.2018. godine, a u korist investitora i nositelja prava građenja DJEČJI VRTIĆ KUTJEVO,
Kutjevo, Republike Hrvatske 109, OIB: 7257244568 (u daljnjem tekstu: investitor).
Članak 2.
Dječji vrtić Kutjevo preuzima ulogu investitora u svrhu izgradnje građevine javne i društvene namjene, javna
ustanova predškolskog odgoja - Dječji vrtić Kutjevo, a prema Glavnom projektu broj: 2-M/2018 od svibnja
2018. godine, izrađenog od strane ORKING d.o.o., Kalnička 22, Osijek.
Članak 3.
Grad Kutjevo zaključiti će s investitorom Ugovor o osnivanju prava građenja u skladu sa Odlukom o osnivanju
prava građenja na novonastaloj k.č.br. 1563/2 k.o. Kutjevo u vlasništvu Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada

SLUŽBENI GLASNIK GRADA KUTJEVA

Br.8/2018

Stranica | 7

Kutjeva“ broj 5/18), kao i za poduzimanje svih daljnjih aktivnosti koje proizlaze iz njegovih odredbi, a u svrhu
realizacije istih.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Kutjeva“.

KLASA: 944-01/18-01/05
URBROJ: 2177/06-03/1-18-2
Kutjevo, 27. kolovoza 2018.
GRADONAČELNIK
Josip Budimir, mag.oec., v.r.
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