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Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

novine" broj 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 36/2009, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 

123/2017, 98/2019, 144/2020) i članka 37. Statuta Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, broj: 

02/21), Gradsko vijeće Grada Kutjeva na  5. sjednici održanoj dana 09. studenog 2021. godine, donosi 

ODLUKU 

 O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA RAD ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA  

GRADA KUTJEVA I NJEGOVIH RADNIH TIJELA 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se naknada za rad članovima Gradskog vijeća Grada Kutjeva (u daljnjem 

tekstu: Gradskog vijeća) i njegovih stalnih radnih tijela, kao i naknada materijalnih troškova za vrijeme 

službenih putovanja članova Gradskog vijeća i njegovih stalnih radnih tijela.  

(2) Sredstva za naknade iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u Proračunu Grada Kutjeva.  

Članak 2. 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na 

muški i ženski spol.  

 

II. NAKNADA ZA RAD ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA  

Članak 3. 

Član Gradskog vijeća ima pravo na naknadu za rad u Gradskom vijeću i radnim tijelima Gradskog vijeća, 

a određuje se u neto iznosu po članu Gradskog vijeća tako da ukupna godišnja neto naknada po članu 

Gradskog vijeća ne smije iznositi više od 8.000,00 kuna.  

Članak 4. 

(1) Članu Gradskog vijeća pripada naknada za rad u Gradskom vijeću u neto iznosu od 300,00 kuna, s 

pripadajućim porezima i doprinosima, po svakoj sjednici Gradskog vijeća na kojoj budu nazočni.  

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka pripada članu Gradskog vijeća koji bude nazočan na sjednici 

Gradskog vijeća, bez obzira da li je bio nazočan samo dio sjednice ili cijelu sjednicu.  

(3) Naknadu iz stavka 1. ovoga članka obračunava upravno tijelo Grada Kutjeva nadležno za financije i 

isplaćuje na žiro-račun člana Gradskog vijeća, a na temelju izvatka iz zapisnika koji izrađuje upravno 

tijelo Grada Kutjeva nadležno za poslove Gradskog vijeća.  

(4) Isplata naknade vrši se polugodišnje, sukladno izvatku zapisnika iz stavka 3. ovoga članka. 

(5) Izvadak iz zapisnika iz stavka 3. ovoga članka ovjerava svojim potpisom predsjedavajući s 

odgovarajuće sjednice Gradskog vijeća i zapisničar.  

 

III. NAKNADA ZA RAD PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA 

Članak 5. 

(1) Predsjedniku i potpredsjednicima Gradskog vijeća pripada naknada za obavljanje dužnosti u 

Gradskom vijeću i izvršavanje drugih obveza propisanih općim aktima.  

(2) Naknada za predsjednika Gradskog vijeća može se odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50%, a za 

potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30% naknade iz čl. 3. ove Odluke. 

 (3) Naknada iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se kako slijedi:  
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1. predsjedniku Gradskog vijeća pripada naknada u neto iznosu od 500,00 kuna po sjednici, s 

pripadajućim porezima i doprinosima.  

2. potpredsjednicima Gradskog vijeća pripada naknada u neto iznosu od 400,00 kuna po sjednici, s 

pripadajućim porezima i doprinosima.. 

 (4) Predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća nemaju pravo na naknadu iz članka 4. stavka 1. ove 

Odluke. 

 (5) Naknadu iz stavka 2. ovoga članka obračunava upravno tijelo Grada Kutjeva nadležno za financije i 

isplaćuje se polugodišnje. 

 

IV. NAKNADA ZA RAD ČLANOVA STALNIH RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA  

Članak 6. 

(1) Osobama iz članka 3. i 5. ove Odluke, kao i drugim članovima stalnih radnih tijela Gradskog vijeća, 

pripada pravo na naknadu za rad u stalnim radnim tijelima Gradskog vijeća određenim Statutom Grada 

Kutjeva te ostalim odlukama kojima se radna tijela osnivaju.  

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka određuje se u neto iznosu od 250,00 kuna, s pripadajućim porezima 

i doprinosima, po svakoj sjednici stalnog radnog tijela na kojoj budu nazočni.  

(3) Obračun i isplata naknade iz stavka 1. ovoga članka izvršit će se na odgovarajući način utvrđen 

člankom 4. ove Odluke za obračun i isplatu naknade za rad u Gradskom vijeću. 

 

 V. NAKNADA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA  

Članak 7. 

 (1) Predsjednik Gradskog vijeća, potpredsjednici Gradskog vijeća, članovi Gradskog vijeća i članovi 

njegovih radnih tijela, koji su upućeni od strane predsjednika Gradskog vijeća ili gradonačelnika Grada 

Kutjeva na službeno putovanje u zemlji ili inozemstvu, a radi obavljanja poslova iz djelokruga Gradskog 

vijeća ili zastupanja Grada Kutjeva, imaju pravo na dnevnicu, naknadu troškova prijevoza, kao i troškove 

noćenja i to u iznosu i na način utvrđen za službenike i namještenike upravnog/upravnih tijela Grada 

Kutjeva.  

(2) Putni nalog za službeno putovanje u zemlji ili inozemstvu odobrava gradonačelnik Grada Kutjeva.  

(3) Obračun i isplatu naknade svih troškova iz stavka 1. ovoga članka obavlja nadležno upravno tijelo za 

financije na temelju ispunjenog i od strane gradonačelnika ovjerenog naloga za službeno putovanje kojeg 

priprema nadležno upravno tijelo za poslove Gradskog vijeća.  

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 8. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama za rad u gradskim tijelima ("Službeni 

glasnik Grada Kutjeva", broj: 6/09).  

Članak 10. 

 Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kutjeva", stupa na osmoga dana od dana objave u 

službenom glasniku, a primjenjuje se od 01. siječnja 2022. godine. 

 

KLASA: 402-01/21-01/01     GRADSKO VIJEĆE GRADA KUTJEVA 

URBROJ: 2177/06-02-02/21-01            P R E D S J E D N I K   

Kutjevo, 09. studenog 2021. godine              Dario Gotštajn, dipl.ing.sig., v.r. 
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Na temelju članka 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj: 100/18, 125/19, 147/20) 

i članka 5. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti („Narodne novine“, broj: 

46/11, 06/13, 63/14) i članka 37. Statuta Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, broj: 02/21), 

Gradsko vijeće Grada Kutjeva na  5. sjednici održanoj dana 09. studenog 2021. godine, a na prijedlog 

gradonačelnika, donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o utvrđivanju prijedloga kandidata za mrtvozornike za područje Grada Kutjeva 

 

I. 

Županijskoj skupštini Požeško-slavonske županije predlažu se slijedeći kandidati za imenovanje 

mrtvozornika za područje Grada Kutjeva, i to: 

 

- SANDRA BATINIĆ – BILIĆ, dr.med. 

- DARKO DUJMOVIĆ, dr.med. 

- ANTUN TONKO JAKOBOVIĆ, dr.med. 

- KRISTINA ARVAJ, bacc.med.techn. 

 

II. 

Prijedlog kandidata za mrtvozornika za područje Grada Kutjeva iz točke I. ovog Zaključka upućuje se 

Županijskoj skupštini Požeško-slavonske županije, koja će imenovati mrtvozornike. 

 

 

III. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti u „Službenom glasniku Grada 

Kutjeva“. 

 

                                                                                                      

KLASA: 500-01/21-01/6 

UR.BROJ:2177/06-03-3/21-02 

Kutjevo, 09. studenog 2021. 

               

       GRADSKO VIJEĆE GRADA KUTJEVA 

                PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

            Dario Gotštajn, dipl.ing.sig., v.r. 
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KLASA: 944-01/20-01/08      

URBROJ: 2177/06-02-21-05 

Kutjevo, 04. studeni 2021.  

 

 

Temeljem članka 11. Odluke raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Kutjeva i članka 56. Statuta Grada 

Kutjeva („Službeni glasnika Grada Kutjeva“ br. 2/21), gradonačelnik Grada Kutjeva dana 04. studenog 2021. 

godine donosi 

 

ODLUKU O ODABIRU 

najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnine 

u vlasništvu Grada Kutjeva 

 

I. 

 Utvrđuje se da je Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Kutjeva, KLASA: 944-01/20-

01/08, URBROJ: 2177/06-02-21-03 od 06. listopada 2021. godine, objavljen u tjedniku „Kronika Požeško-

slavonska“, od 14. listopada, oglasnoj ploči i internetskoj stranica Grada Kutjeva te portalu kutjevacki.hr, za 

nekretnine označene kao: 

 

1. Nekretnina u k.o. Mitrovac katastarske čestice broj (k.č.br.) 158/1, zemljišnoknjižnog opisa  

Oranica u mjestu, površine 979 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 307 zemljišne knjige koja 

se vodi u Općinskom sudu u Požegi, po početnoj cijeni od 11.891,33 kn 

Garantni polog (jamčevina): 1.189,13 kn. 

2. Nekretnina u k.o. Mitrovac katastarske čestice broj (k.č.br.) 158/2, zemljišnoknjižnog opisa  

Oranica u mjestu, površine 837 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 307 zemljišne knjige koja 

se vodi u Općinskom sudu u Požegi, po početnoj cijeni od 5.149,58 kn. 

Garantni polog (jamčevina): 514,96 kn 

3. Nekretnina u k.o. Vetovo katastarske čestice broj (k.č.br.) 1345, zemljišnoknjižnog opisa  

Oranica Balatinka, površine 3890 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 1010 zemljišne knjige 

koja se vodi u Općinskom sudu u Požegi, po početnoj cijeni od 12.914,80 kn. 

Garantni polog (jamčevina): 1.291,48 kn. 

4. Nekretnina u k.o. Mitrovac katastarske čestice broj (k.č.br.) 128, zemljišnoknjižnog opisa  

Oranica u mjestu, površine 717 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 307 zemljišne knjige koja 

se vodi u Općinskom sudu u Požegi, po početnoj cijeni od 2.155,25 kn. 

Garantni polog (jamčevina): 215,53 kn. 

5. Nekretnina u k.o. Gradište katastarske čestice broj (k.č.br.) 87, zemljišnoknjižnog opisa Kuća,  

dvor. i oranica u selu, površine 1838 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 290 zemljišne knjige 

koja se vodi u Općinskom sudu u Požegi, po početnoj cijeni od 24.363,41 kn. 

Garantni polog (jamčevina): 2.436,34  kn. 

6. Nekretnina u k.o. Kutjevo katastarske čestice broj (k.č.br.) 2182/26, zemljišnoknjižnog opisa  

Oranica Jasik, površine 297 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 2338 zemljišne knjige koja 

se vodi u Općinskom sudu u Požegi, po početnoj cijeni od 4.698,54 kn. 

Garantni polog (jamčevina): 469,86 kn. 

7. Nekretnina u k.o. Kutjevo katastarske čestice broj (k.č.br.) 2182/25, zemljišnoknjižnog opisa  

Oranica Jasik, površine 311 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 2338 zemljišne knjige koja 

se vodi u Općinskom sudu u Požegi, po početnoj cijeni od 4.920,02 kn. 
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Garantni polog (jamčevina): 492,00 kn 

8. Nekretnina u k.o. Kutjevo katastarske čestice broj (k.č.br.) 2182/24, zemljišnoknjižnog opisa  

Oranica Jasik, površine 214 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 2338 zemljišne knjige koja 

se vodi u Općinskom sudu u Požegi po početnoj cijeni od 3.385,48 kn. 

Garantni polog (jamčevina): 338,55 kn. 

9. Nekretnina u k.o. Kutjevo katastarske čestice broj (k.č.br.) 2182/23, zemljišnoknjižnog opisa  

Oranica Jasik, površine 206 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 2338 zemljišne knjige koja 

se vodi u Općinskom sudu u Požegi po početnoj cijeni od 3.258,92 kn. 

Garantni polog (jamčevina): 325,89 kn. 

10. Nekretnina u k.o. Kutjevo katastarske čestice broj (k.č.br.) 2182/22, zemljišnoknjižnog opisa  

Oranica Jasik, površine 274 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 2338 zemljišne knjige koja 

se vodi u Općinskom sudu u Požegi, po početnoj cijeni od 4.334,68 kn. 

Garantni polog (jamčevina): 433,47 kn. 

11. Nekretnina u k.o. Kutjevo katastarske čestice broj (k.č.br.) 2182/19, zemljišnoknjižnog opisa  

Oranica Jasik, površine 211 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 2338 zemljišne knjige koja 

se vodi u Općinskom sudu u Požegi, po početnoj cijeni od 3.338,02 kn. 

Garantni polog (jamčevina): 333,80 kn. 

12. Nekretnina u k.o. Kutjevo katastarske čestice broj (k.č.br.) 2182/17, zemljišnoknjižnog opisa  

Oranica Jasik, površine 226 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 2338 zemljišne knjige koja 

se vodi u Općinskom sudu u Požegi, po početnoj cijeni od 3.575,32 kn. 

Garantni polog (jamčevina): 357,53 kn. 

13. Nekretnina u k.o. Kutjevo katastarske čestice broj (k.č.br.) 2182/16, zemljišnoknjižnog opisa  

Oranica Jasik, površine 205 m², upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (zk.ul.br.) 2338 zemljišne knjige koja 

se vodi u Općinskom sudu u Požegi, po početnoj cijeni od 3.243,10 kn. 

Garantni polog (jamčevina): 324,31 kn. 

 

II. 

 Na osnovi objavljenog Javnog natječaja i Zapisnika Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u 

vlasništvu Grada Kutjeva, KLASA: 944-01/20-01/08, URBROJ: 2177/06-02-21-04 od 02. studenog 2021. 

godine, utvrđuje se da je na Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Kutjeva pristigla kao 

najpovoljnija i jedina ponuda: 

 

1. MARIA MIJOKOVIĆA, Stjepana Radića 1, Vetovo, OIB: 24743953780 za nekretnina u k.o. k.o. Vetovo 

katastarska čestica broj 1345, zemljišnoknjižnog opisa Oranica Balatinka, površine 3890 m2, upisana u 

zemljišnoknjižni uložak broj 25 zemljišne knjige koju vodi Općinski sud u Požegi, za cijenu od 14.1150,00 kn; 

2. ĐURE ANTUNOVIĆA, Novi Mitrovac 38, Kutjevo, OIB: 39626594641 za nekretnina u k.o. Kutjevo 

katastarska čestica broj 2182/16, zemljišnoknjižnog opisa Oranica Jasik, površine 205 m2, upisana u 

zemljišnoknjižni uložak broj 2338 zemljišne knjige koju vodi Općinski sud u Požegi za cijenu od 3.243,10; 

3. DRAGE MATIĆA, Mitrovac 65, Kutjevo, OIB: 15174028757 za nekretnina u k.o. Mitrovac katastarska 

čestica broj 128, zemljišnoknjižnog opisa Oranica u mjestu površine 717 m2  upisana u zemljišnoknjižni uložak 

broj 307 zemljišne knjige koju vodi Općinski sud u Požegi, za cijenu od 2.200,00 kn. 

4. DAMIRA ZUBOVIĆA, Zdenke Marković 9, Požega, OIB: 43363424115 za nekretninu u k.o. Kutjevo 

katastarska čestica broj 2182/17, zemljišnoknjižnog opisa Oranica Jasik, površine 226 m2 upisana u 

zemljišnoknjižni uložak broj 2338 zemljišne knjige koju vodi Općinski sud u Požegi za cijenu od 3.576,00 kn 

5. BRANKA BEŠLIĆA, Novi Mitrovac 26, Kutjevo, OIB: 3976066368 za nekretninu u k.o. Kutjevo 

katastarska čestica broj 2182/23, zemljišnoknjižnog opisa Oranica Jasik, površine 206 m2 upisana u 

zemljišnoknjižni uložak broj 2338 zemljišne knjige koju vodi Općinski sud u Požegi za cijenu od 3.258,92 kn 
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6. DARIA ZORIĆA, Novi Mitrovac 24, Kutjevo za nekretninu u k.o. Kutjevo katastarska čestica broj 

2182/24, zemljišnoknjižnog opisa Oranica Jasik, površine 214 m2 upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 2338 

zemljišne knjige koju vodi Općinski sud u Požegi za cijenu od 3.385,48 kn 

7. MARTE KLOBUČAR, Novi Mitrovac 32, Kutjevo za nekretninu u k.o. Kutjevo katastarska čestica broj 

2182/19, zemljišnoknjižnog opisa Oranica Jasik, površine 211 m2 upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 2338 

zemljišne knjige koju vodi Općinski sud u Požegi za cijenu od 3.338,02 kn 

8. STJEPANA BENIĆA, Mitrovac 38, Kutjevo za nekretninu u k.o. Mitrovac katastarska čestica broj 158/1, 

zemljišnoknjižnog opisa Oranica u mjestu, površine 979 m2 upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 307 

zemljišne knjige koju vodi Općinski sud u Požegi za cijenu od 12.501,00 kn i nekretnina u k.o. Kutjevo 

katastarska čestica broj 158/2, zemljišnoknjižnog opisa Oranica u mjestu, površine 837 m2 upisana u 

zemljišnoknjižni uložak broj 307 zemljišne knjige koju vodi Općinski sud u Požegi za cijenu od 5.501,00 kn 

9. STJEPANA ĐURIČIĆA, Venje 35, Kutjevo za nekretninu u k.o. Kutjevo katastarska čestica broj 2182/22, 

zemljišnoknjižnog opisa Oranica Jasik, površine 274 m2 upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 2338 zemljišne 

knjige koju vodi Općinski sud u Požegi za cijenu od 5.015,00 kn 

  

III. 

 Utvrđuje se da za nekretnine opisane pod 5.,6. i 7. točke I. ove Odluke nije pristigla ni jedna ponuda. 

 

IV. 

 Nekretnina u vlasništvu Grada Kutjeva označena kao: 

 - katastarska čestica broj 1345, Oranica Balatinka, površine 3890 m2, z.k.ul.br. 25, k.o. Vetovo, za 

kupoprodajnu cijenu od 14.150,00 kn, prodat će se Mariju Mijokoviću iz Vetova, S. Radića 1, OIB: 

24743953780; 

 - katastarska čestica broj 2182/16, Oranica Jasik, površine 205 m2, z.k.ul.br. 2338, k.o. Kutjevo za 

kupoprodajnu cijenu od 3.243,10 kn, prodat će se Đuri Antunoviću iz Kutjeva, Novi Mitrovac 38, OIB: 

39626594641; 

 - katastarska čestica broj 128, Oranica u mjestu, površine 717 m2, z.k.ul.br. 307, k.o. Mitrovac, za 

kupoprodajnu cijenu od 2.200,00 kn, prodat će se Dragi Matiću iz Mitrovca, Mitrovac 65, OIB: 15174028757. 

 - katastarska čestica broj 2182/17, Oranica Jasik, površine 226 m2, z.k.ul.br. 2338, k.o. Kutjevo za 

kupoprodajnu cijenu od 3.576,00 kn, prodat će se Damiru Zuboviću  iz Požege, Zdenke Marković 9, OIB: 

43363424115; 

 - katastarska čestica broj 2182/23, Oranica Jasik, površine 206 m2, z.k.ul.br. 2338, k.o. Kutjevo za 

kupoprodajnu cijenu od 3.258,92 kn, prodat će se Branku Bešliću  iz Kutjeva, Novi Mitrovac 26, OIB: 

3976066368; 

 - katastarska čestica broj 2182/24, Oranica Jasik, površine 214 m2, z.k.ul.br. 2338, k.o. Kutjevo za 

kupoprodajnu cijenu od 3.385,48 kn, prodat će se Dariju Zoriću  iz Kutjeva, Novi Mitrovac 24, OIB: 

96604251900; 

 - katastarska čestica broj 2182/19, Oranica Jasik, površine 211 m2, z.k.ul.br. 2338, k.o. Kutjevo za 

kupoprodajnu cijenu od 3.338,02 kn, prodat će se Kati Klobučar iz Kutjeva, Novi Mitrovac 32, OIB: 

09354640088; 

 - katastarska čestica broj 158/1, Oranica u mjestu, površine 979 m2, z.k.ul.br. 307, k.o. Mitrovac za 

kupoprodajnu cijenu od 12.501,00 kn i katastarska čestica broj 158/2, Oranica u mjestu, površine 837 m2, 

z.k.ul.br. 307, k.o. Mitrovac za kupoprodajnu cijenu od 5.501,00 kn prodat će se Stjepanu Beniću iz Mitrovca, 

Mitrovac 38, OIB: 30683311077; 
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 - katastarska čestica broj 2182/22, Oranica Jasik, površine 274 m2, z.k.ul.br. 2338, k.o. Kutjevo za 

kupoprodajnu cijenu od 5.015,00 kn, prodat će se Stjepanu Đuričiću iz Venja, Novi Mitrovac 32, OIB: 

09354640088 

 

V. 

 S kupcem nekretnine iz točke IV. Ove Odluke zaključit će se kupoprodajni ugovor u roku 15 dana od 

dana objave rezultata Javnog natječaja, temeljem kojeg će se kupac obvezati na isplatu kupoprodajne cijene iz 

točke IV. ove Odluke u roku 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, umanjen za iznos garantnog 

pologa (jamčevine), uplaćen u korist Gradskog proračuna na ime garantnog pologa (jamčevine) u postupku 

javnog natječaja iz točke I. ove Odluke.  

 Ukoliko kupac iz točke IV. Ove Odluke ne zaključi ugovor o kupoprodaji nekretnine u danom roku, 

smatrati će se da je odustao od ponude, te gubi pravo na povrat uplaćene garantnog pologa (jamčevine). 

 Kupac snosi troškove sastava i zaključenja ugovora, potrebne javnobilježničke ovjere potpisa na 

ugovoru, provedbe u zemljišnim knjigama te porez na promet nekretnina. 

 

VI. 

 Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Kutjeva“. 

 

    GRADONAČELNIK 

            Josip Budimir, mag.oec., v.r.  

 

 

Na temelju članka 4. Pravilnika o dodjeli financijske potpore ugostiteljima za prevladavanje teškoća  

izazvanih pandemijom COVID 19 (Službeni glasnik Grada Kutjeva 2/21), a povodom žalbe/prigovora 

trgovačkog društva „NIK usluge“ j.d.o.o., gradonačelnik Grada Kutjeva d o n o s i : 

 

ZAKLJUČAK 

o izmjeni i dopuni Zaključka 

o dodjeli potpora za ugostitelje za prevladavanje teškoća  izazvanih pandemijom COVID 19 

 

I. 

Gradonačelnik Grada Kutjeva, na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje pristiglih zahtjeva, je dana 08. lipnja 

2021.donio Zaključak o dodjeli potpora za ugostitelje za prevladavanje teškoća izazvanih pandemijom COVID 

19, KLASA: 335-01/21-01/01, URBROJ: 2177/06-03/2-21-04. 

II. 

Trgovačko društvo „NIK usluge“ j.d.o.o. je dana 17. kolovoza 2021. podnijelo prigovor/žalbu na Zaključak o 

dodjeli potpora, s obrazloženjem da je navedeno trg. društvo trebalo dobiti sredstva za 5 (pet) djelatnika, a ne 

za 4 (četiri), za koliko su ostvarili potporu. 

III. 

Povjerenstvo je izvršilo ponovnu provjeru pristiglih prijava, a potom i uvjete Pravilnika i Javnog poziva te je 

nakon temeljite ponovne provjere zauzelo stav da je prigovor trg. društva „NIK usluge“ j.d.o.o. opravdan i 
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utemeljen, te se gradonačelniku na donošenje prilaže ovaj Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka i trgovačkom 

društvu „NIK usluge“ j.d.o.o. dodjeljuje potpora u iznosu od 25.000,00 (dvadesetpettisuća kuna) za 5 djelatnika. 

IV. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Kutjeva. 

 

KLASA: 335-01/21-01/01 

UR.BROJ: 2177/06-03/2-21-06 

Kutjevo, 23. rujna 2021. godine 

 

GRADONAČELNIK 

JOSIP BUDIMIR, mag.oec., v.r. 

 

 

 

 

 

 

R.B. KORISNIK IBAN IZNOS u kn 

1.  Schon blick  HR4323860021120015331 45.000,00 

2.  Ribarska kuća Lukač HR9023860021333004660 5.000,00 

3.  Obrt Putnik HR4623860021119023452 15.000,00 

4.  Caffe bar Zeus HR8223860021119013104 10.000,00 

5.  Obrt Aurea HR2823600001102305150 10.000,00 

6.  Caffe bar Kamel HR3823860021120014742 15.000,00 

7.  Dobra vina j.d.o.o. HR8123860021119002840 10.000,00 

8.  House of wine HR2623600001102746633 45.000,00 

9.  Good food j.d.o.o. HR9823860021119009809 15.000,00  

10.  Panonija HR0623900011101197307 10.000,00 

11.  Ugostiteljstvo Jeronim HR5223860021130011116 20.000,00 

12.  Nik usluge j.d.o.o. HR4423400091110961389 20.000,00 

13.  Obrt Ceco HR6024120091137001417 20.000,00 

14.  Obrtna radnja Barbara, 

Caffe bar Mislav 

HR8223600001102073027 5.000,00 

Ukupno: 245.000,00 

 

 



Br.8/2021                        SLUŽBENI GLASNIK GRADA KUTJEVA                      Stranica | 9 

 

 

 

 

KLASA: UP/I-023-05/21-01/02 

URBROJ: 2177/06-03-3/21-01 

Kutjevo, 26. rujna 2021. 

 

 

 Na temelju članka 56. stavak 1. i članka 58. Statuta Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, 

broj 2/21) gradonačelnik Grada Kutjeva dana 26. rujna 2021. godine donosi 

 

R J E Š E N J E 

O IMENOVANJU SAVJETNIKA 

 

I. 

IVICA RIBIČIĆ, s prebivalištem u Grabarju, Matije Gupca 28, 34340 Kutjevo (OIB: 94862646707) Kutjevo  

imenuje se za savjetnika gradonačelnika Grada Kutjeva  za pitanja iz poljoprivrede, obrtništva i malog i srednjeg 

poduzetništva. 

 

II. 

Savjetnik prati stanje u području za koje je imenovan, prati ostvarivanje utvrđenih politika, daje mišljenje i 

prijedloge o aktima koje donosi i/ili predlaže gradonačelnik te obavlja i druge poslove koje mu povjeri 

gradonačelnik. 

Savjetnik je obvezan podnijeti izvješće o svojem radu jedanput godišnje ili češće po pozivu Gradonačelnika. 

Savjetnik ima pravo prisustvovati sjednicama gradskog vijeća po pozivu gradonačelnika ili predsjednika 

gradskog vijeća, te u ime gradonačelnika davati određena mišljenja, prijedloge i obrazloženja. 

III. 

Savjetnik se  imenuje do isteka mandata Gradonačelnika, ili do opoziva od strane Gradonačelnika.  

 

IV. 

Sa savjetnikom  iz točke I. ovog Rješenja će se sklopiti ugovor o djelu, kojim će se regulirati njegova naknada 

te podrobnije prava i obaveze. 

V. 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku Grada Kutjeva”. 

 

  

         GRADONAČELNIK 

                          Josip Budimir, mag.oec., v.r. 

 

 

 

DOSTAVITI:  

1. Ivica Ribičić, M. Gupca 28, Bektež 
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2. JUO - financije 

3. Arhiva 
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