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1.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 400-06/21-03/1
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 04. siječanj 2021. godine
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne Novine „ br. 120/16), članka 4. Pravilnika o provedbi
postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 10/2018) i članka 50. Statuta Općine Đulovac
(«Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 2/III , 2/2018 i 6/2019-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta),
Općinski načelnik općine, donosi
ODLUKU
o imenovanju ovlaštenih predstavnika Općine Đulovac- javnog naručitelja
u postupcima jednostavne nabave za 2021. g.
Članak 1.
Za ovlaštene predstavnike Općine Đulovac kao javnog naručitelja, koji pripremaju i provode postupke jednostavne
nabave za 2021. godinu , temeljem Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine
Đulovac“ broj 10/2018, a sukladno Zakonu o javnoj nabavi imenuju se:
1. Antun Kolić, samostalni upravni referent
2. Josip Kastmiler, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
3. Branislav Bijelić, komunalni redar.
Članak 2.
Ovlašteni predstavnici iz članka 1 ove Odluke obvezuju se na pripremu i provedbu svih postupaka jednostavne
nabave roba, radova i usluga za Općinu Đulovac, temeljem Zakona o javnoj nabavi i Pravilnika o provedbi postupka
jednostavne nabave, te Plana javna nabave za proračunsku 2021. godinu.
Članak 3.
Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika Općine Đulovac kao javnog naručitelja, koji pripremaju i provode postupke
jednostavne nabave su:
-

priprema postupka jednostavne nabave : dogovor oko uvjeta vezanih uz predmet nabave, potrebnog sadržaja
dokumentacije/uputa za prikupljanje ponuda, tehničkih specifikacija, ponudbenih troškovnika i ostalih
dokumenata vezanih uz predmetnu nabavu,
provedba postupka jednostavne nabave: slanje i objava Poziva za dostavu ponuda na web stranici naručitelja,
otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju ponuda, pregled i ocjena ponuda, odabir
najpovoljnije ponude sukladno uvjetima propisanim dokumentacijom/uputama za prikupljanje ponuda,
sastavljanje zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, rangiranje ponuda sukladno kriteriju za odabir ponuda,
odabir najpovoljnije ponude sukladno kriteriju za odabir i uvjetima propisanim dokumentacijom/uputama za
prikupljanje ponuda ili poništenje postupka.
Članak 4.

Ovlašteni predstavnik naručitelja iz članka 1 ove Odluke, Branislav Bijelić obavlja upravljačke poslove u slijedećim
gospodarskim subjektima: OPG BRANISLAV BIJELIĆ, žrtava Domovinskog rata 7, 43 532 Đulovac ,
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OIB:15884545630, MIBPG:0102773 stoga će se isključiti iz postupka javne nabave ukoliko gore navedeni
gospodarski subjekti bude bio u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom
ponuditelju.
Ovlašteni predstavnik naručitelja iz članka 1 ove Odluke, Antun Kolić ima povezane osobe (bračni ili izvanbračni
drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik)kao privatne osobe
sukladno članku 77. Zakona o javnoj nabavi („Narodne Novine br. 120/2016) koje obavljaju upravljačke poslove u
gospodarskim subjektima i vlasnici su poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi
sudjelovao u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5% u obrtu Prijevoznički obrt
«KOLIĆ TOURS» iz Koreničana 24, OIB:43588189758, zastupano po vlasniku Josipu Koliću stoga će se isključiti
iz postupka javne nabave ukoliko gore navedeni gospodarski subjekti bude bio u svojstvu ponuditelja, člana
zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju
Ovlašteni predstavnik naručitelja iz članka 1. ove Odluke: Josip Kastmiler nije u sukobu interesa u smislu članka
76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16),
Članak 5.
U pripremi i provedbi postupka jednostavne nabave moraju sudjelovati najmanje 3 (tri) ovlaštena predstavnika, od
kojih 1 (jedan) može imati važeći certifikat na području javne nabave u postupcima bagatelne nabave procijenjene
vrijednosti iznad 70.000,00 kuna.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja ,a objavit će se na internetskim stranicama Općine Đulovac i
„Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Općinski načelnik
Drago Hodak, v.r.
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2.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 322-08/21-01
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 4. siječanj 2021. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 , 123/17 i 98/19),
članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 2/XIII , 2/2018 i 6/2019 statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), i članka 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka
jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018): Općinski načelnik donosi
slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za obavljanjem poslova skloništa životinja propisanih odredbama
Zakona o zaštiti životinja za 2021. godinu
Članak 1.
Ovim Odlukom prihvaća se ponuda Veterinarske stanice Pakrac d.o.o., ulica Križnog puta 8. Pakrac,
OIB:51405411763 od 11. prosinca 2020. za obavljanjem poslova skloništa životinja propisanih odredbama članaka
61. do 71. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine br.102/2017) te čl. 45. Zakona o veterinarstvu (Narodne
novine br. 82/13) na području Općine Đulovac za 2021. godinu.
Ponuda obuhvaća slijedeće usluge prema cjeniku kako slijedi:
r.br.
1
2
3
4
5
6
7
8

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
troškovi rezervacije jednog mjesta u skloništu kao i skrb za
jednog psa na tom mjestu sve do udomljenja-mjesečni obračun
usluge hvatanja pasa obračun po uhvaćenom psu
usluge na poziv naručitelja za hvatanja pasa u slučaju da se ne
uhvati ništa - obračun po radnom satu
trošak prijevoza po kilometru
usluge cijepljenja pasa
usluge označavanja pasa
izdavanje putovnice za kućnog ljubimca
usluge kastracije psa (m/ž)

Jed.
mjera
kom

Količina
1

Cijena
(bez PDV-a)
900,00

Cijena
(sa PDV-om)
1125,00

kom
h

1
1

300,00
250,00

375,00
312,50

km
kom
kom
kom
kom

1
1
1
1
1

4,00
120,00
72,00
8,00
375,00
UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

5,00
150,00
90,00
10,00
468,75
2.536,25 kn
634,06 kn
3.170,31 kn

Članak 2.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja
iz članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom.
Članak 3.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program
1003 – Održavanje komunalne infrastrukture, Aktivnost A100305 – Deratizacija i dezinsekcija JUO, pozicija-66,
ekonomska klasifikacija - 33343- deratizacija i dezinsekcija.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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3.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 022-05/21-01/1
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 4. siječanj 2021. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15,123/17 i 98/16), članka
50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/XII ,2/2018 i 6/2019-Stautarene
Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), i članka 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018) Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga održavanja
web stranice Općine Đulovac za 2021. godinu
Članak 1.
Ovim Odlukom prihvaća se ponuda LYNX DIGITAL iz Čačinaca, braće Radića 2, 33 514 Čačinci OIB:
57289622003 br. 0368-2020 od 31.02. 2020. za pružanje usluga održavanja web stranice Općine Đulovac za
2021. godinu www.djulovac.hr. u ukupnom iznosu od 7.000,00 kuna.
Ponuditelj se ne nalazi u sustavu PDV-a.
Ponuda uključuje:
r.br.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

1

Održavanje web stranice općine Đulovac 2021.

Jed.
mjera

Količina

Cijena
(bez PDV-a)

Iznos

kom
1

7000,00
UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

7000,00
7.000,00 kn
0,00 kn
7.000,00 kn

Članak 2.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja
iz članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom.
Članak 3.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program
1002 – Javna uprava i administracija, Aktivnost A100202 – pripremanje akata iz djelokruga JUO, pozicija-35,
ekonomska klasifikacija - 32389- Računalne usluge.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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4.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 400-06/21-02/1
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 24 siječanj 2021. godine
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne Novine „ br. 120/16), članka 3. Pravilnika o provedbi
postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 10/2018) i članka 50. Statuta Općine Đulovac
(«Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 2/III , 2/2018 i 6/2019-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta),
Općinski načelnik općine, donosi
PLAN JAVNE NABAVE OPĆINE ĐULOVAC ZA 2021. GODINU
Članak 1.
Sukladno Proračunu Općine Đulovac za 2021. godinu, klasa:400-06/20-01/1, urbroj:2111/05-01-20-01 od
18. prosinca 2020. , donosi se Plan javne nabave Općine Đulovac za 2021. godinu.
Plan javne nabave obavezno mora sadržavati podatke o:
1. predmet nabave,
2. evidencijski broj nabave,
3. procijenjena vrijednost nabave ako je poznata,
4. vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B
ovoga Zakona,
5. sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum,
6. planirani početak postupka,
7. planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.
Članak 2.
Plan javne nabave Općine Đulovac za 2021. godine sadrži:
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Naziv naručitelja: Općina Đulovac
Godina: 2021
Rb Evidencijs
r
ki broj
nabave

Predmet nabave

Brojčan Procijenjen
Vrsta
Posebn Predmet
Sklapa se
Ugovor/okvir Planiran Planirano
a oznaka a vrijednost postupka i režim podijelje Ugovor/okvir ni sporazum
i
trajanje
predmet nabave (u (uključujuć nabave
n na
ni sporazum se financira iz početak ugovora
a
kunama)
i
grupe
fondova EU postupk
ili
nabave
jednostavn
a
okvirnog
iz CPV-a
e nabave)
sporazum
a

Vrijedi
od

1 1-EMV

usluge promidžbe i
informiranja

793410006

96.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

DA

Ugovor

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.202
1

2 2-EMV

obilježavanje značajnih
datuma -nabava roba

550000000

24.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

NE

prema
potrebi

tijekom
godine

04.01.202
1

3 3-EMV

motorni benzin i dizel
gorivo

091320003

32.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.202
1

4 4-EMV

Održavanje objakata,
domova , spomen
obilježja u vlasništvu
Općone

507000002

48.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

NE

prema
potrebi

tijekom
godine

04.01.202
1

5 5-EMV

usluge odvoz smeća,
pražnjenje kontejnera i
održavanja čistoće
naselja Đulovac

905112004

104.000,00 Postupak
izuzet od
primjene
Zakona

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

tijekom
godine

04.01.202
1

6 6-EMV

ugovor o djelu

983900003

56.000,00 Postupak
izuzet od
primjene
Zakona

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

tijekom
godine

04.01.202
1

7 7-EMV

Usluge odvjetnika i
pravnog savjetovanja

791120002

56.000,00 Usluge iz
dodatka II.B/II
(obrana i
sigurnost)

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.202
1

8 8-EMV

računalne usluge

489000007

36.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.202
1

Vrijed Napomena Status
i do
promjen
e

Dan općine,
dan
oslobađanja
općine i dr.

Ugovor sa
Darkom
d.o.o. za
komunalne
djelatnosti u
suvlasništvu
općine
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9 9-EMV

nabava kontejnera i
druge komunalne
opreme

446137007

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

prema
potrebi

tijekom
godine

04.01.202
1

10 10-EMV

materijal za održavanje
nerazvrstanih cesta
(tucanik 0-60 mm)

142100006

120.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.202
1

sukladno
Programo
održavanja
objekata i
uređaja
komunalne
infrastrukture
za 2021.
godinu

11 11-EMV

radovi na održavanju
nerazvrstanih cesta

452331419

376.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

travanj
2021

1 godina

04.01.202
1

sukladno
Programo
održavanja
objekata i
uređaja
komunalne
infrastrukture
za 2021.
godinu

12 12-EMV

radovi na komunalnim
90620000poslovim zimskog
9
održavanje nerazvrstanih
cesta i drugih
nerazvrstanih javnih
prometnih površina na
području općine
Đulovac.

96.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

travanj
2021

1 godina

04.01.202
1

sukladno
Programo
održavanja
objekata i
uređaja
komunalne
infrastrukture
za 2021.
godinu

13 13-EMV

geodetsko katastarske
usluge

713550001

96.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.202
1

14 14-EMV

veterinarske usluge
napuštene životinje

909000006

32.000,00 Postupak
izuzet od
primjene
Zakona

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.202
1

15 15-EMV

radovi na izgradnji
mrtvačnice u Vukovju

452150007

40.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

prosinac
2021

04.01.202
1

sukladno
Programo
održavanja
objekata i
uređaja
komunalne
infrastrukture
za 2021.
godinuZakon
a o zaštiti
životinja
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16 16-EMV

Projektna dokumentacija 71242000za izgradnju SRC
6
Đulovac (glavni,
izvedbeni projekt sa
troškovnikom)

320.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

veljača
2021

prosinac
2021

04.01.202
1

17 17-EMV

projektna dokumentacija 71242000za izgradnju komunalne
6
infrastrukture u dijelu PZ
Maslenjača

40.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

svibanj
2021

prosinac
2021

04.01.202
1

18 18-EMV

ostala projektna
dokumantacija

712420006

40.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

prema
potrebi

tijekom
godine

04.01.202
1

19 19-EMV

usluge izrade projektne
dokumentacije za
izgradnju dvodijelne
sportske dvorane u
Velikim Bastajima

712400002

176.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

kolovoz
2021

1 godina

04.01.202
1

20 20-EMV

radovi na postavljanje
45212200fasade i izmjena stolarije
8
na općinskoj zgradi i
rekonstrukcija matičnog
ureda

200.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

veljača
2021

1 godina

04.01.202
1

21 21-EMV

izgradnja asfaltnog
sportskog igrališta u
naselju Koreničani

452122008

400.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

veljača
2021

31.12.20121 04.01.202
.
1

22 22-EMV

radovi na izgradnji
mrtvačnice u Borovoj
Kosi

452150007

160.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

veljača
2021

31.12.2021.

04.01.202
1

23 23-EMV

radovi na izgradnji
društvenog doma u
Velikoj Babinoj Gori

452000009

280.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

veljača
2021

31.12.2021.

04.01.202
1

24 24-EMV

izgradnja tribina NK
Tomislav

452122008

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

travanj
2021

31.12.2021.

04.01.202
1

25 25-EMV

radovi na rekonstrukciji
ostalih nerazvrstanih
cesta-

452300008

400.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

travanj
2021

31.12.2021.

04.01.202
1

26 26-EMV

radovi na rekonstrukciji
mosta u Velikoj
Maslenjači

452211199

240.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

veljača
2021

31.12.2021.

04.01.202
1

27 27-EMV

Rekonstrukcije NC
Batinjani - Batinjska
Rijeka, Vukovje

452300008

160.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

svibanj
2021

31.12.2021.

04.01.202
1

28 28-EMV

modernizacija nogostupa 45233161u Velikim Bastajima i
5
Batinjanima

400.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

lipanj
2021.

31.12.2021.

04.01.202
1
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29 29-EMV

radovi na rekonstrukciji
parkirališta društvenog
doma u Velikim
Bastajima

452233009

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

lipanj
2021.

31.12.2021.

04.01.202
1

30 30-EMV

izgradnja kanalizacijskog 45232410sustava Đulovac
9

400.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

DA

rujan
2021.

31.12.2021.

04.01.202
1

31 31-EMV

radovi rekonstrukcija i
proširenje spojnog
vodoopskrbnog
cjevovoda Gornja
Vrijeska

452313008

120.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

DA

rujan
2021.

31.12.2021.

04.01.202
1

32 32-EMV

radovi na Izgradnji
dječjeg igrališta i
parkirališta kod DV
Sunce u Đulovcu

452362105

280.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

DA

rujan
2021.

31.12.2021.

04.01.202
1

33 33-EVV

radovi na izgradnji
45211350zgrade multifunkcionalne
7
namjene u Đulovcu

8.000.000,00 Otvoreni
postupak

NE

Ugovor

DA

rujan
2021.

1 godina

04.01.202
1

34 34-EVV

radovi na izgradnji
45212000- 18.000.000,00 Otvoreni
Sportsko rekreativnog
6
postupak
centra sa
umjetnim/akumulacijskim
jezerom sa mini
hidrocentralom u
Đulovcu

DA

Ugovor

DA

rujan
2021.

2 godine

04.01.202
1

35 35-EVV

radovi na izgradnji
cjevovoda u PZ
Maslenjača

NE

Ugovor

NE

rujan
2021.

1 godina

04.01.202
1

36 36-EMV

Usluge pripreme, prijave 72224000provedba i praćenje
1
projekata za sufinancira
je iz EU Fondova

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.202
1

37 37-EMV

Elektricna energija

093100005

96.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.202
1

38 38-EMV

održavanje javne
rasvjete

315000001

72.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.202
1

39 39-EMV

Deratizacija i
dezinsekcija

909230003

32.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

NE

rujan
2021.

1 godina

04.01.202
1

40 40-EMV

modernizacija javne
rasvijete -zamjna
svijetiljki LED
svijetiljkama

453161006

40.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

rujan
2021.

1 godina

04.01.202
1

452300008

1.200.000,00 Otvoreni
postupak
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41 41-EMV

Usluge telefona,
telefaksa

642100001

42.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.202
1

42 42-EMV

održavanje softwera
48900000savjetovanje s javnošću /
7
Registra imovine/fiskalna
odgovornostprijava/izvješća/otklanjan
je nepravilnosti

30.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.202
1

43 43-EMV

radovi na košnji
45112714općinskih groblja na
3
području Općine Đulovac
u 2021. godini

90.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

DA

Ugovor

NE

svibanj
2021

1 godina

04.01.202
1

44 44-EMV

radovi na košnji bankina
lokalnih i nerazvrstanih
cesta na području
Općine Đulovac u 2020.
godini

64.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

svibanj
2021

1 godina

04.01.202
1

452331419

Datum zadnje izmjene plana: 04.01.2021 18:42
Datum objave plana nabave: 04.01.2021 18:42

Ugovor
Hrvatski
telekom
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Članak 4.
Nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna odnosno nabavu radova do 500.000,00 kuna,
uređuje Naručitelj svojim aktom. Nabave veće od tih iznosa objaviti će se u Elektroničkom Oglasniku javne nabave
Republike Hrvatske.
Članak 5.
Sve postupke javne nabave radova, roba i usluga provodi stručno povjerenstvo imenovano od strane općinskog
načelnika Općine Đulovac.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Đulovac“,
Klasa: 400-06/20-02/1
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 4. siječanj 2021. godine

Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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5.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 402-03/21-01/1
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 04. siječanj 2021. godine
Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa od interesa za
opće dobre koje provode udruge ("Narodne novine", broj 26/15), članka 8. Pravilnika o financiranju programa,
projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) i
članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 2/XIII- Statutarna Odluke o izmjeni
i dopuni Statuta Općine Đulovac , 2/2018 i 6/2019 -Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ),
načelnik Općine Đulovac donosi
ODLUKU
o donošenju Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa,
projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Đulovac za 2021. godinu
Članak 1.
Donosi se Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih
potreba sredstvima Proračuna Općine Đulovac za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji plan).
Članak 2.
Godišnji plan sadrži: naziv upravnog odjela, naziv javnog poziva, ukupnu vrijednost javnog poziva i javnog
natječaja, okvirni broj planiranih ugovora, okvirni rok financijske podrške, okvirni datum raspisivanja javnog poziva
i javnog natječaja, okvirni datum završetka javnog poziva i okvirni datum ugovaranja.
Članak 3.
Godišnji plan izrađen je u posebnoj tablici koja čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 4.
Godišnji plan po donošenju, objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Đulovac i dostavlja se Uredu za udruge
Vlade Republike Hrvatske.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom glasniku Općine Đulovac.
Klasa: 402-03/21-01/1
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 04. siječanj 2020. godine
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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R.
broj

Naziv tijela koje će
pripremiti/provesti natječaj

Naziv natječaja (oznaka aktivnosti u državnom proračunu)

Ukupna
vrijednost
natječaja (kn)

Okvirni broj
planiranih
ugovora

Iznos sredstava
planiranih za dodjelu po
pojedinom
projektu/programu
(od/do u kn)

Financijska
podrška se
ostvaruje na rok
od

Okvirni datum
raspisivanja
natječaja

Okvirni datum
završetka
natječaja

Okvirni datum
za ugovaranje

1.

Jedinstveni upravni odjel

60.000,00

2

1.000,00-44.000,00

1 godine

siječanj 2021.

veljača 2021.

15. 03.2021.

2

Jedinstveni upravni odjel

30.000,00

1

1.000,00-30.000,00

1 godine

siječanj 2021.

veljača 2021.

15. 03.2021.

3

Jedinstveni upravni odjel

23.000,00

3

1.000,00-23.000,00

1 godine

siječanj 2021.

veljača 2021.

15. 03.2021.

4

Jedinstveni upravni odjel

51.000,00

3

1.000,00-51.000,00

1 godine

siječanj 2021.

veljača 2021.

15. 03.2021.

5

Općinski načelnik

30.000,00

10

500,00-5.000,00

1 godine

siječanj 2021.

veljača 2021.

15. 03.2021.

6

Jedinstveni upravni odjel

Javni natječaj za provedbu Programa javnih potreba
u sportu Općine Đulovac za 2021. godinu (A100901)
Javni natječaj za provedbu Programa javnih potreba
u kulturi Općine Đulovac za 2021. godinu (A101001)Poticanje kulturnih aktivnosti
Javni natječaj za provedbu Programa javnih potreba
za razvoj civilnog društva za 2021. (A101102)Udruge iz domovinskog rata
Javni natječaj za provedbu Programa javnih potreba
za razvoj civilnog društva za 2020., (A101103)Humanitarno socijalne udruge
Javni poziv za provedbu Programa javnih potreba za
razvoj civilnog društva za 2020., (A101103)-jačanje
kapaciteta ostalih udruga (inicijalna pomoć
udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici,
osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima
u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu
opreme i slično) sukladno čl. 14. st.1. tč. 4. Pravilnika
Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih
potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16)
Javni natječaj za provedbu Programa javnih potreba
za razvoj civilnog društva za 2020., (A101105)nacionalne manjine

1.000,00-25.000,00

1 godine

siječanj 2021.

veljača 2021.

15. 03.2021.

UKUPNO:

25.000,00

219.000,00

Općina Đulovac zadržava pravo ažuriranja Godišnjeg plan javnih natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Općini Đulovac za 2021.g. tijekom kalendarske godine.
KLASA: 402-03/21-01/1-1
URBROJ: 2111-05-03-21-03
Đulovac, 04.01.2021.

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“
GODINA 2021. BROJ 1. Đulovac, 10. veljače 2021. godine
15

6.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 340-03/21-01/1
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 4. siječanj 2021. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 , 123/17 i 98/19), članka 50. Statuta
Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/III, 2/2018 i 6/2019-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni
Statuta), i članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.10/2018) Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o početku postupka jednostavne nabave roba - nabava kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na
području Općine Đulovac za 2021. godinu
Članak 1.
NAZIV PREDMETA NABAVE:
Naručitelj: Općina Đulovac, Đurđina 132, 42 532 Đulovac; MB:02554666, OIB: 83207178681, objavljuje početak postupka
jednostavne nabave roba- nabava kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za
2021. godinu.
Sukladno članku 12. stavku 1. točka 1. a. i b. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost
nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za
radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Članak 2.
REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE: 10
Evidencijski broj nabave: 10-EMV-JN/2021
CPV: 14210000-6 Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati.
Članak 3.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne iznosi 120.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).
IZVOR FINANCIRANJA:
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2021.-program 1003-ODRŽAVANJE
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Akt.K100304-Održavanjekomunalne infrastrukture i objekata , pozicija:60-MATERIJAL
ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, konto:-32229- Ostali materijali i sirovine
Članak 4.
PODACI O OSOBAMA KOJE PROVODE POSTUPAK:
Postupak javne nabave bagatelne vrijednosti provode ovlašteni predstavnici Općine Đulovac- javnog naručitelja u
postupcima javne nabave jednostavne vrijednosti za 2019. g.
1. Antun Kolić, samostalni upravni referent u JUO Općine Đulovac,
2. Josip Kastmiler, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
3. Branislav Bijelić, komunalni redar.
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Članak 5.
PODACI O PONUDITELJIMA KOJIMA ĆE SE UPUTITI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE:
Sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.10/2018) nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 50.000,00 kn do 200.000,00 kn za
robu i usluge te 500.000,00 kn za radove, naručitelj provodi slanjem Poziva na dostavu ponuda na adresu najmanje tri (3)
gospodarska subjekta po vlastitom izboru.
1.
2.
3.
4.
5.

INTER-PROMET d.o.o,Tomislavova 95, 43 541 Sirač,
Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Bjelovar, RJ „PMG“ Slavonska cesta 5, Bjelovar,
HB KAMENOLOMI d.o.o .Ogrizovićeva 43, Zagreb
KAMEN SIRAČ d.d. za proizvodnju i promet građevnim materijalom Stjepana Radića 122,43 541 Sirač,
„Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, , vl. Nikola Jakovića, Veliki Bastaji 46 .

Poziv na dostavu ponuda neće biti objavljen na internetskim stranicama Općine.
Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od pet (5) i duži od petnaest (15) dana od dana upućivanja poziva odnosno
objave poziva na dostavu ponuda. Za odabir ponude dovoljna je jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim
uvjetima naručitelja.
OSTALI PODACI.

Članak 6.
Rok za donošenje Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijesti o poništenju postupka bagatelne nabave iznosi 10
dana od isteka roka za dostavu ponuda .
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijest o poništenju postupka bagatelne nabave objavljuje se na oglasnoj
ploči i na internetskim stranicama naručitelja .
Načelnik Općine Đulovac donosi Odluku za odabir najpovoljnije ponude sa kojim će se sklopiti pisani ugovor o nabavi,
zajedno sa svim pristiglim ponudama.
Naručitelj objavom Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude, stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine kao naručitelja i najpovoljnijeg ponuditelja regulirati
će se Ugovorom.
Protiv odluke Općinskog načelnik Općine Đulovac, žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“, i mrežnoj stranici
Općine Đulovac: www.djulovac.hr.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.

16

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“
GODINA 2021. BROJ 1. Đulovac, 10. veljače 2021. godine
17

7.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 008-2/21-1/1
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 5. siječanj 2021. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 , 123/17 i 98/19), članka 50. Statuta
Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/III i 2/2018-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta),
i članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.10/2018) Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o početku postupka jednostavne nabave za pružanje usluga
medijske promidžbe i informiranja u 2021. godini
Članak 1.
NAZIV PREDMETA NABAVE:
Naručitelj: Općina Đulovac, Đurđina 132, 42 532 Đulovac; MB:02554666, OIB: 83207178681, objavljuje početak postupka
jednostavne nabave roba- nabava kamenog materijala za pružanje usluga medijske promidžbe i informiranja u 2021.
godini.
Sukladno članku 12. stavku 1. točka 1. a. i b. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost
nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za
radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Članak 2.
REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE: 1
Evidencijski broj nabave: 1-EMV-JN/2021
CPV: 79341000-6-usluge promidžbe i informiranja
Članak 3.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Procijenjena vrijednost nabave postupku jednostavne nabave iznosi 96.000,00 kn bez uključenog PDV-a, podijeljeno na
grupe kako slijedi:
- Za Grupu 1: za informiranje i medijske usluge u elektroničkim medijima- radijske usluge, ukupno: 37.200,00 kn
1. RADIO DARUVAR d.o.o. trg dr. F. Tuđmana 7., 43 500 Daruvar, procijenjena vrijednost: 19.200,00 kn
2. ALFA RADIO d.o.o. Trg Eugena Kvaternika 7A, 43 000 Bjelovar, procijenjena vrijednost: 18.000,00 kn
- Za Grupu 2: informiranje i objave u tiskovnim medijima.:043 Bjelovarsko bilogorski vjesnik- ukupno 30.000,00 kn
1. Smart Content d.o.o., Supilova 7 B, 42 000 Varaždin, procijenjena vrijednost: 30.000,00 kn
- Za Grupu 3: informiranje i objave na web portalima – ukupno 28.800,00 kn
1. Video media d.o.o. Južna obala VI 15, 10000 Zagreb, na portalu klik.hr , procijenjena vrijednost 16.800,00 kn
2. POZITIVNI j.d.o.o. poduzeće za javno informiranje i usluge, Petra Svačića 53, 43500 Daruvar, na portal
Mojportal.hr , procijenjena vrijednost 12.000.00 kn.
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IZVOR FINANCIRANJA:
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2021.-program 1002-Javna uprava i
administracija Akt.K100202-Pripremanje akata iz djelokruga JUO, pozicija:29-usluge promidžbe i informiranja , konto:32339- Ostale usluge promidžbe i informiranja.
Članak 4.
PODACI O OSOBAMA KOJE PROVODE POSTUPAK:
Postupak javne nabave bagatelne vrijednosti provode ovlašteni predstavnici Općine Đulovac- javnog naručitelja u
postupcima javne nabave jednostavne vrijednosti za 2021. g.
1. Antun Kolić, samostalni upravni referent u JUO Općine Đulovac,
2. Josip Kastmiler, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
3. Branislav Bijelić, komunalni redar.
Članak 5.
PODACI O PONUDITELJIMA KOJIMA ĆE SE UPUTITI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE:
Sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac , („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.10/2018) Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn za
robu i usluge te 500.000,00 kn za radove, naručitelj provodi slanjem Poziva za dostavu ponuda na adresu najmanje tri (3)
gospodarska subjekta po vlastitom izboru i/ili objavljivanjem Poziva za dostavom ponuda na internetskim stranicama Općine
koji u tom slučaju mora biti dostupan najmanje trideset (30) dana od dana objave.
Predmet nabave je podijeljen u tri grupe
Gospodarski subjekti kojem se upućuje zahtjev za dostavom ponude:
Za Grupu 1: za informiranje i medijske usluge u elektroničkim medijima- radijske usluge
1. RADIO DARUVAR d.o.o. trg dr. F. Tuđmana 7., 43 500 Daruvar, e-mail: radiodar@radio-daruvar.hr
2. ALFA RADIO d.o.o. Trg Eugena Kvaternika 7A, 43 000 Bjelovar, e-mail: danijela@alfaradio.hr
Za Grupu 2: informiranje i objave u tiskovnim medijima.:043 Bjelovarsko bilogorski vjesnik
1. Smart Content d.o.o., Supilova 7 B, 42 000 Varaždin, e-mail: marketing@043bjelovarski.hr
Za Grupu 3: informiranje i objave na web portalima
1. Video media d.o.o. Južna obala VI 15, 10000 Zagreb, e-mail: marketing@klik.hr na portalu klik.hr
2. POZITIVNI j.d.o.o. poduzeće za javno informiranje i usluge, Petra Svačića 53, 43500 Daruvar, e-mail:
nikicap@gmail.com na portal Mojportal.hr
Poziv na dostavu ponuda neće biti objavljen na internetskim stranicama Općine.
Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od pet (5) i duži od petnaest (15) dana od dana upućivanja poziva odnosno
objave poziva na dostavu ponuda. Za odabir ponude dovoljna je jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim
uvjetima naručitelja.

OSTALI PODACI.

Članak 6.
Rok za donošenje Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijesti o poništenju postupka jednostavne nabave iznosi
10 dana od isteka roka za dostavu ponuda .
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave objavljuje se na oglasnoj
ploči i na internetskim stranicama naručitelja .
Načelnik Općine Đulovac donosi Odluku za odabir najpovoljnije ponude sa kojim će se sklopiti pisani ugovor o nabavi,
zajedno sa svim pristiglim ponudama.
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Naručitelj objavom Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude, stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine kao naručitelja i najpovoljnijeg ponuditelja regulirati
će se Ugovorom.
Protiv odluke Općinskog načelnik Općine Đulovac, žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“, i mrežnoj stranici
Općine Đulovac: www.djulovac.hr.
Općinski načelnik
Drago Hodak, v.r.
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8.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 310-02/21-03/1
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 11. siječanj 2021. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 , 123/17 i 98/19), članka 50. Statuta
Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/III i 2/2018-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta),
i članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.10/2018) Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o početku postupka jednostavne nabave za pružanje komunalne usluge redovnog i interventnog održavanja
javne rasvjete na području Općine Đulovac za 2021. godinu
Članak 1.
NAZIV PREDMETA NABAVE:
Naručitelj: Općina Đulovac, Đurđina 132, 42 532 Đulovac; MB:02554666, OIB: 83207178681, objavljuje početak postupka
jednostavne nabave usluga za pružanje komunalne usluge redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete na području
Općine Đulovac za 2021. godinu.
Sukladno članku 12. stavku 1. točka 1. a. i b. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost
nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za
radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Članak 2.
REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE: 38
Evidencijski broj nabave: 38-EMV-JN/2021
CPV: 31500000-1- Rasvjetna oprema i električne svjetiljke
Članak 3.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne iznosi 72.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).
IZVOR FINANCIRANJA:
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2021.-program 1003-ODRŽAVANJE
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Akt.K100304-Održavanjekomunalne infrastrukture i objekata , pozicija:57-tekuće
održavane javne rasvjete, konto:-32231- Električna energija
Članak 4.
PODACI O OSOBAMA KOJE PROVODE POSTUPAK:
Postupak javne nabave jednostavne vrijednosti provode ovlašteni predstavnici Općine Đulovac- javnog naručitelja u
postupcima javne nabave jednostavne vrijednosti za 2021. g.
1. Antun Kolić, samostalni upravni referent u JUO Općine Đulovac,
2. Josip Kastmiler, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
3. Branislav Bijelić, komunalni redar
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Članak 5.
PODACI O PONUDITELJIMA KOJIMA ĆE SE UPUTITI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE:
Sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.10/2018) nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 50.000,00 kn do 200.000,00 kn za
robu i usluge te 500.000,00 kn za radove, naručitelj provodi slanjem Poziva na dostavu ponuda na adresu najmanje tri (3)
gospodarska subjekta po vlastitom izboru.
Gospodarski subjekti kojima će se dostaviti poziv za dostavu ponuda:
1. Elektroivić d.o.o. , 15. prosinac 1991, br. 31B, Đulovac, e-mail: elektroivic.da@gmail.com
2. ELMO d.o.o. za proizvodnju trgovinu i radove d.o.o.Ignjatička bb, 43 290 Grubišno Polje, e-mail: elmo@elmo.hr
3. Struja MILJANOVIĆ elektroinstalaterski obrt vl. Igor Miljanović Ulica Stjepana Radića 15, 43500 Daruvar e-mail:
struja.miljanovic@gmail.com
Poziv na dostavu ponuda neće biti objavljen na internetskim stranicama Općine.
Poziv na dostavu ponuda slanjem na adrese gospodarskih subjekata upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da
je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda
e-mailom i sl.), a mora sadržavati najmanje: naziv naručitelja, redni broj nabave iz Plana nabave, opis predmeta nabave i
troškovnik, procijenjenu vrijednost nabave, kriterij za odabir ponude, uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti (ako
se traži), rok za dostavu ponude uz naznaku datuma i vremena, način dostave ponuda, kontakt osobu, broj telefona i adresu
elektroničke pošte.
Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od pet (5) i duži od petnaest (15) dana od dana upućivanja poziva odnosno
objave poziva na dostavu ponuda. Za odabir ponude dovoljna je jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim
uvjetima naručitelja.
OSTALI PODACI.

Članak 6.
Rok za donošenje Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijesti o poništenju postupka jednostavne nabave iznosi
10 dana od isteka roka za dostavu ponuda .
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave objavljuje se na oglasnoj
ploči i na internetskim stranicama naručitelja .
Načelnik Općine Đulovac donosi Odluku za odabir najpovoljnije ponude sa kojim će se sklopiti pisani ugovor o nabavi,
zajedno sa svim pristiglim ponudama.
Naručitelj objavom Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude, stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine kao naručitelja i najpovoljnijeg ponuditelja regulirati
će se Ugovorom.
Protiv odluke Općinskog načelnik Općine Đulovac, žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“, i mrežnoj stranici
Općine Đulovac: www.djulovac.hr.
Općinski načelnik
Drago Hodak, v.r.
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9.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 340-03/21-01/1
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 4. siječanj 2021. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 , 123/17 i 98/19), članka 50. Statuta
Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/III, 2/2018 i 6/2019-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni
Statuta), i članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.10/2018) Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o početku postupka jednostavne nabave roba - nabava kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na
području Općine Đulovac za 2021. godinu
Članak 1.
NAZIV PREDMETA NABAVE:
Naručitelj: Općina Đulovac, Đurđina 132, 42 532 Đulovac; MB:02554666, OIB: 83207178681, objavljuje početak postupka
jednostavne nabave roba- nabava kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za
2021. godinu.
Sukladno članku 12. stavku 1. točka 1. a. i b. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost
nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za
radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Članak 2.
REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE: 10
Evidencijski broj nabave: 10-EMV-JN/2021
CPV: 14210000-6 Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati.
Članak 3.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne iznosi 120.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).
IZVOR FINANCIRANJA:
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2021.-program 1003-ODRŽAVANJE
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Akt.K100304-Održavanjekomunalne infrastrukture i objekata , pozicija:60-MATERIJAL
ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, konto:-32229- Ostali materijali i sirovine
Članak 4.
PODACI O OSOBAMA KOJE PROVODE POSTUPAK:
Postupak javne nabave bagatelne vrijednosti provode ovlašteni predstavnici Općine Đulovac- javnog naručitelja u
postupcima javne nabave jednostavne vrijednosti za 2019. g.
1. Antun Kolić, samostalni upravni referent u JUO Općine Đulovac,
2. Josip Kastmiler, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
3. Branislav Bijelić, komunalni redar.
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Članak 5.
PODACI O PONUDITELJIMA KOJIMA ĆE SE UPUTITI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE:
Sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.10/2018) nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 50.000,00 kn do 200.000,00 kn za
robu i usluge te 500.000,00 kn za radove, naručitelj provodi slanjem Poziva na dostavu ponuda na adresu najmanje tri (3)
gospodarska subjekta po vlastitom izboru.
6.
7.
8.
9.
10.

INTER-PROMET d.o.o,Tomislavova 95, 43 541 Sirač,
Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Bjelovar, RJ „PMG“ Slavonska cesta 5, Bjelovar,
HB KAMENOLOMI d.o.o .Ogrizovićeva 43, Zagreb
KAMEN SIRAČ d.d. za proizvodnju i promet građevnim materijalom Stjepana Radića 122,43 541 Sirač,
„Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, , vl. Nikola Jakovića, Veliki Bastaji 46 .

Poziv na dostavu ponuda neće biti objavljen na internetskim stranicama Općine.
Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od pet (5) i duži od petnaest (15) dana od dana upućivanja poziva odnosno
objave poziva na dostavu ponuda. Za odabir ponude dovoljna je jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim
uvjetima naručitelja.
OSTALI PODACI.

Članak 6.
Rok za donošenje Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijesti o poništenju postupka bagatelne nabave iznosi 10
dana od isteka roka za dostavu ponuda .
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijest o poništenju postupka bagatelne nabave objavljuje se na oglasnoj
ploči i na internetskim stranicama naručitelja .
Načelnik Općine Đulovac donosi Odluku za odabir najpovoljnije ponude sa kojim će se sklopiti pisani ugovor o nabavi,
zajedno sa svim pristiglim ponudama.
Naručitelj objavom Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude, stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine kao naručitelja i najpovoljnijeg ponuditelja regulirati
će se Ugovorom.
Protiv odluke Općinskog načelnik Općine Đulovac, žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“, i mrežnoj stranici
Općine Đulovac: www.djulovac.hr.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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10.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 310-02/21-01/1
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 12. siječanj 2021. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 , 123/17 i 98/19), članka 50. Statuta
Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 2/III, 2/2018 i 6/2019-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni
Statuta), i članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.10/2018) Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o početku postupka jednostavne nabave za pružanjem usluge opskrbe električnom energijom
za poslovne korisnike za 2021. godinu
Članak 1.
NAZIV PREDMETA NABAVE:
Naručitelj: Općina Đulovac, Đurđina 132, 42 532 Đulovac; MB:02554666, OIB: 83207178681, objavljuje početak postupka
jednostavne nabave za pružanjem usluge opskrbe električnom energijom za poslovne korisnike za 2021. godinu
Sukladno članku 12. stavku 1. točka 1. a. i b. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost
nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za
radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Članak 2.
REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE: 37
Evidencijski broj nabave: 37-EVM-JN/2021
CPV oznaka i naziv predmeta nabave: 09310000-5 (električna energija)
Članak 3.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne iznosi 112.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).
IZVOR FINANCIRANJA:
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2021.-program 1003-ODRŽAVANJE
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Akt.K100303-Javna rasvjeta, pozicija:56-električna energija, konto:-32231- električna
energija.
Članak 4.
PODACI O OSOBAMA KOJE PROVODE POSTUPAK:
Postupak javne nabave bagatelne vrijednosti provode ovlašteni predstavnici Općine Đulovac- javnog naručitelja u
postupcima javne nabave jednostavne vrijednosti za 2021. g.
1. Antun Kolić, samostalni upravni referent
2. Josip Kastmiler, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
3. Branislav Bijelić, komunalni redar.
Članak 5.
PODACI O PONUDITELJIMA KOJIMA ĆE SE UPUTITI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE:
Sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.10/2018) nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn za
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robu i usluge te 500.000,00 kn za radove, naručitelj provodi slanjem Poziva za dostavu ponuda na adresu najmanje tri (3)
gospodarska subjekta po vlastitom izboru .
Gospodarski subjekti kojima se upućuje zahtjev za dostavom ponude:
1. RWE Energija d.o.o. Capraška 6, Zagreb e-mail: info@rwe.hr
2. PROENERGY d.o.o., J. Marohnića 1, Zagreb: e-mail: opskrba@proenergy.hr
3. GEN-I Zagreb d.o.o., Radnička cesta 54, Zagreb: e-mail: jeftinastruja@gen-i.hr
4. HEP-ODS, ELEKTRA KRIŽ, Trg SV. Križa 7, Križ, e-mail: opskrba@hep.hr
Poziv na dostavu ponuda neće biti objavljen na internetskim stranicama Općine.
Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od pet (5) i duži od petnaest (15) dana od dana upućivanja poziva odnosno
objave poziva na dostavu ponuda.Za odabir ponude dovoljna je jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim
uvjetima naručitelja.
OSTALI PODACI.

Članak 6.
Rok za donošenje Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijesti o poništenju postupka jednostavne nabave iznosi
10 dana od isteka roka za dostavu ponuda .
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave objavljuje se na oglasnoj
ploči i na internetskim stranicama naručitelja .
Načelnik Općine Đulovac donosi Odluku za odabir najpovoljnije ponude sa kojim će se sklopiti pisani ugovor o nabavi,
zajedno sa svim pristiglim ponudama.
Naručitelj objavom Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude, stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine kao naručitelja i najpovoljnijeg ponuditelja regulirati
će se Ugovorom.
Protiv odluke Općinskog načelnik Općine Đulovac, žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“, i mrežnoj stranici
Općine Đulovac: www.djulovac.hr.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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11.
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 340-03/21-01/5
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 18. siječanj 2021. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 i 123/19), članka 50. Statuta Općine
Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 2/III , 2/2018 i 6/2019-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta),
članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018) te Zapisnika
o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavom roba - kamenog materijala za održavanje
nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2021. godinu, ev. br. nabave 10-EVM-JN/2021, klasa:340-03/2101/4,urbroj:2111/05-03-21-03 od 15.01.2021. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavom roba - kamenog materijala za održavanje
nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2021. godinu
PODACI O NARUČITELJU:
Članak 1.
Naručitelj, Općina Đulovac, Đurina 132, Đulovac, MB:02554666, OIB: 83207178681, zastupana po Općinskom načelnik
Dragi Hodaku , prema provedenom Pozivu za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavom roba kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2021. godinu klasa: 340-03/2101/2, urbroj:2111/05-03-21-03 od 07.01.2021. kao najpovoljnijeg ponuditelja odabire:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU
Naziv
Sjedište
Cijena ponude [u kn bez PDV-a]

OPIS
„Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, , vl.
Nikola Jakovića, OIB:08427791494
Veliki Bastaji 46
Kameni
materijal
1. tucanik 0-30
mm

m³

tona

Kn/m³

Kn/t

1

1,65

55,00

33,33

2. tucanik 0-60
mm I. klasa

1

1,65

55,00

33,33

3. tucanik 0-60
mm II. klasa

1

1,65

55,00

33,33

Sukladno ponudi broj:5/2021 od 12.01.2021.
PREDMET NABAVE:
Temeljni podaci o provedenom postupku nabave:

Članak 2.

NAZIV
1.

NARUČITELJ
i. Naziv
ii. Sjedište

OPIS
Općina Đulovac
Općina Đulovac
Đulovac, Đurina 132
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02554666
83207178681

iii. Matični broj
iv. OIB:

PODACI O NABAVI

2.

E-10-EVM-JN/2021
Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za
nabavom roba kamenog materijala za održavanje
nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2021.
godinu klasa: 340-03/21-01/2, urbroj:2111/05-03-21-03 od
07.01.2021.
07.01.2020.elektronskom poštom Pozivi za dostavu ponuda sa
dokumentacijom poslani su gospodarskim subjektima
elektronskom poštom dana 07.01.2021.
Postupak jednostavne nabave
Čl.12. stavku 1. točka 1. a. i b. Zakona o javnoj nabavi (NN
120/16) i čl.8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne
nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018)
Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za
nabavom roba kamenog materijala za održavanje
nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2020.
godinu klasa: 340-03/21-01/2, urbroj:2111/05-03-21-03 od
07.01.2021.
120.000,00 kn

i. Broj nadmetanja
ii. Javno oglašavanje

 datum
iii. Način nabave
iv. Zakonska osnova
v. Predmet nabave

vi. Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a
i. Popis ponuditelja kojima je dostavljen javni

poziv:

ii. Broj zaprimljenih ponuda i naziv ponuditelja

iii. Odabrani ponuditelj
iv. Razlog odabira

1. INTER-PROMET d.o.o,Tomislavova 95, 43 541 Sirač, e-mail:
prodaja@inerpromet.hr
2. Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Bjelovar, RJ „PMG“
Slavonska cesta 5, Bjelovar, e-mail: usbje-rj-pmg@hrsume.hr
3.HB KAMENOLOMI d.o.o .Ogrizovićeva 43, Zagreb, e-mail:
batinic.p@gmail.com
4.KAMEN SIRAČ d.d. za proizvodnju i promet građevnim
materijalom Stjepana Radića 122,43 541 Sira, e-mail:
info@kamen-sirac.hr
5.Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, , vl. Gege
Jakovića, Veliki Bastaji 46, e-mail: jakovic.promet@gmail.com
1 (jedna)
1. Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, , vl. Nikola
Jakovića, Veliki Bastaji 46
Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, , vl. Nikola
Jakovića, Veliki Bastaji 46
uz ispunjavan je osnovnih uvjete iz Poziva ponudio i najmanju
cijenu

NAZIV PONUDITELJA ČIJA JE PONUDA ODABRANA ZA SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU

Članak 3.

Naziv

OPIS
Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, , vl. Nikola
Jakovića, OIB:08427791494

Sjedište

Veliki Bastaji 46

Cijena ponude [u kn bez PDV-a]

Kameni
materijal
1. tucanik 0-30
mm

m³

tona

Kn/m³

Kn/t

1

1,65

55,00

33,33

2. tucanik 0-60
mm I. klasa

1

1,65

55,00

33,33

3. tucanik 0-60
mm II. klasa

1

1,65

55,00

33,33
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Porez na dodanu vrijednost [u kn]

Kameni
materijal
1. tucanik 0-30
mm

m³

tona

Kn/m³

Kn/t

1

1,65

13,75

8,33

2. tucanik 0-60
mm I. klasa

1

1,65

13,75

8,33

3. tucanik 0-60
mm II. klasa

1

1,65

13,75

8,33

RAZLOZI ODABIRA, OBILJEŽJA I PREDNOSTI ODABRANE PONUDE:
Članak 4.
Nakon pregleda i ocjene ponude, ovlašteni predstavnici Naručitelja utvrdili su da je ponuda Jaković-promet“ obrt za trgovinu
prijevoz i usluge, vl. Nikola Jakovića, Veliki Bastaji 46 jedina pristigla ponuda koja ispunjava sve uvjete iz Poziva .
RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA:
Nije bilo razloga isključenja ponuditelja.
RAZLOZI ODBIJANJA PONUDA:

Članak 5.

Članak 6.

Nije bilo
REGULIRANJE MEĐUSOBNIH OBVEZA:

Članak 7.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine kao naručitelja i ponuditelja iz članka 1. ove Odluke
regulirati će se Ugovorom. Ponuditelj će robe isporučivati na temelju pisane narudžbe, odnosno pisane obavijesti naručitelja
(narudžbenice).
Nakon isporuke roba ponuditelj će naručitelju ispostaviti račun/otpremnicu prema stvarno isporučenim količinama
IZVORI FINANCIRANJA:

Članak 8.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac za 2021., a teretiti će se Program
1003-ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Akt.K100304-Održavanjekomunalne infrastrukture i objekata ,
pozicija:60-MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, konto:-32229- Ostali materijali i sirovine
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Članak 9.
Protiv ove obavijesti nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog Upravnog suda.
ZAVRŠNE ODREDBE:
Članak 10.
Ova Odluka o odabiru s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda dostaviti će se svakom ponuditelju odnosno svakom
sudioniku javnog natječaja na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, elektronička
isprava i sl.).
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”, Oglasnoj ploči
Općina Đulovac i web stranici Općine Đulovac: www.djulovac.hr.
Objavom Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude, stječu uvjeti za sklapanje ugovora o nabavi.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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12.
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 310-02/21-01/5
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 28. siječanj 2021. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 i 123/19), članka 50. Statuta Općine
Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 2/III , 2/2018 i 6/2019-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta),
članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018), te Zapisnika
o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za pružanjem usluge opskrbe električnom energijom za
poslovne korisnike za 2021. godinu, ev. br 37-EVM-JN/2021, klasa:310-02/21-01/4,urbroj:2111/05-03-21-03 od
27.01.2021. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluge opskrbe električnom energijom za
poslovne korisnike za 2021. godinu
PODACI O NARUČITELJU:

Članak 1.
Naručitelj, Općina Đulovac, Đurina 132, Đulovac, MB:02554666, OIB: 83207178681, zastupana po Općinskom načelnik
Dragi Hodaku , prema provedenom Pozivu za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za pružanjem usluge
opskrbe električnom energijom za poslovne korisnike za 2021. godinu, ev. br.37-EVM-JN/2020, klasa:310-02/2101/2,urbroj:2111/05-03-21-03 od 18.01.2021 kao najpovoljnijeg ponuditelja odabire:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU

OPIS

Naziv

HEP-OPSKRBA d.o.o. , OIB:63073332379

Sjedište

Ulica Grada Vukovara 37, Zagreb

Cijena ponude [u kn bez PDV-a]

60.985,34 kn
PREDMET NABAVE:
Temeljni podaci o provedenom postupku nabave:

Članak 2.

NAZIV
NARUČITELJ
Naziv
Sjedište
Matični broj
OIB:
4. PODACI O NABAVI
i. Broj nadmetanja
ii. Javno oglašavanje
3.

i.
ii.
iii.
iv.

OPIS
Općina Đulovac
Općina Đulovac
Đulovac, Đurina 132
02554666
83207178681
E-37-EVM-JN/2020
Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za
pružanjem usluge opskrbe električnom energijom za poslovne
korisnike za 2020. godinu, ev. br. nabave 37-EVM-JN/2021,
klasa:310-02/21-01/2,urbroj:2111/05-03-21-03 od 18.01.2021.
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Pozivi za dostavu ponuda sa dokumentacijom poslani su
gospodarskim subjektima elektronskom poštom dana
18.01.2021.
Postupak jednostavne nabave
Čl.12. stavku 1. točka 1. a. i b. Zakona o javnoj nabavi (NN
120/16) i čl. 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne
nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018)
Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za
pružanjem usluge opskrbe električnom energijom za poslovne
korisnike za 2020. godinu, ev. br. nabave 37-EVM-JN/2021,
klasa:310-02/21-01/2,urbroj:2111/05-03-21-03 od 18.01.2021.
CPV oznaka i naziv predmeta nabave: 09310000-5 (električna
energija)
112.000,00 kn

 datum
iii. Način nabave
iv. Zakonska osnova
v. Predmet nabave

vi. Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a
v. Popis ponuditelja kojima je dostavljen javni

poziv:

vi. Broj zaprimljenih ponuda i naziv ponuditelja
vii. Odabrani ponuditelj
viii. Razlog odabira

1. RWE Energija d.o.o. Capraška 6, Zagreb e-mail:
info@rwe.hr
2. PROENERGY d.o.o., J. Marohnića 1, Zagreb: e-mail:
opskrba@proenergy.hr
3. GEN-I Zagreb d.o.o., Radnička cesta 54, Zagreb: e-mail:
jeftinastruja@gen-i.hr
4. HEP-ODS, ELEKTRA KRIŽ, Trg SV. Križa 7, Križ, e-mail:
opskrba@hep.hr
1 (jedna)
1. HEP-OPSKRBA d.o.o., Ulica Grada Vukovara 37, Zagreb,
HEP-OPSKRBA d.o.o., Ulica Grada Vukovara 37, Zagreb
uz ispunjavan je osnovnih uvjete iz Poziva ponudio i ekonomski
najpovoljniju ponudu

NAZIV PONUDITELJA ČIJA JE PONUDA ODABRANA ZA SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU

Članak 3.

OPIS

Naziv

HEP-OPSKRBA d.o.o. , OIB:63073332379

Sjedište

Ulica Grada Vukovara 37, Zagreb

Cijena ponude [u kn bez PDV-a]
Porez na dodanu vrijednost [u kn]

60.985,34
7.928,09

Cijena ponude [u kn sa PDV-om]

68.913,44

RAZLOZI ODABIRA, OBILJEŽJA I PREDNOSTI ODABRANE PONUDE:
Članak 4.
Nakon pregleda i ocjene ponude, ovlašteni predstavnici Naručitelja utvrdili su da je ponuda HEP-OPSKRBA d.o.o., Ulica
Grada Vukovara 37, Zagreb. OIB:63073332379 jedina pristigla ponuda koja ispunjava sve uvjete iz Poziva .
RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA:
Nije bilo razloga isključenja ponuditelja.

Članak 5.
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RAZLOZI ODBIJANJA PONUDA:
Nije bilo

Članak 6.

REGULIRANJE MEĐUSOBNIH OBVEZA:

Članak 7.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine kao naručitelja i ponuditelja iz članka 1. ove Odluke
regulirati će se Ugovorom o opskrbi električnom energijom za poslovne korisnike.
Isporuka električne energije počinje nakon što isporučitelj zaprimi od operatora distribucijskog sustava odnosno prijenosnog
sustava pisanu suglasnost o usklađenosti ugovora o javnoj nabavi sa ugovorom o korištenju mreže kojeg je naručitelj sklopio
sa operatorom distribucijskog sustava odnosno prijenosnog sustava, za sva obračunska mjerna mjesta iz ugovora o javnoj
nabavi i traje 12 (dvanaest) mjeseci. Opskrba je sukcesivna, bez prekida.
IZVORI FINANCIRANJA:

Članak 8.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2021.-program 1003-ODRŽAVANJE
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Akt.K100303-Javna rasvjeta, pozicija:56-električna energija, konto:-32231- električna
energija.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Članak 9.
Protiv ove obavijesti nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog Upravnog suda.
ZAVRŠNE ODREDBE:

Članak 10.
Ova Odluka o odabiru s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda dostaviti će se svakom ponuditelju odnosno svakom
sudioniku javnog natječaja na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, elektronička
isprava i sl.).
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”, Oglasnoj ploči
Općina Đulovac i web stranici Općine Đulovac: www.djulovac.hr.
Objavom Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude, stječu uvjeti za sklapanje ugovora o nabavi.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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13.
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 008-02/21-01/4
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 20. siječanj 2021. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 123/17), članka 50. Statuta
Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 2/III , 2/2018 i 6/2019-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni
Statuta), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018) te
Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za pružanje usluga medijske promidžbe i
informiranja u 2021. godini , Evidencijski broj nabave:1-EMV-JN-2021, klasa:008-02/21-01/3,urbroj:2111/05-03-21-03 od
07.01.2021. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponuda za pružanje usluga medijske promidžbe i informiranja u 2021. godini
PODACI O NARUČITELJU:

Članak 1.
Naručitelj, Općina Đulovac, Đurina 132, Đulovac, MB:02554666, OIB: 83207178681, zastupana po Općinskom načelnik
Dragi Hodaku , prema provedenom Pozivu za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za pružanje usluga
medijske promidžbe i informiranja u 2021. godini , Evidencijski broj nabave:1-EMV-JN-2021, klasa:008-02/2101/2,urbroj:2111/05-03-21-03 od 07.01.2021. kao najpovoljnijeg ponuditelje prema grupama predmeta nabave odabire:
Za Grupu 1: za informiranje i medijske usluge u elektroničkim medijima- radijske usluge,
1. RADIO DARUVAR d.o.o. trg dr. F. Tuđmana 7., 43 500 Daruvar, OIB:92861896581 ponuda broj:92-1-1 09 12.01.2021.
u iznosu od 19.200,00 kn bez PDV-a , odnosno 24.000,00 kn sa PDV-om.
2. ALFA RADIO d.o.o. Trg Eugena Kvaternika 7A, 43 000 Bjelovar,OIB:88730888278, ponuda broj:1301-2/2021 u iznosu
od 18.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 22.500,00 kn sa PDV-om
Za Grupu 2: informiranje i objave u tiskovnim medijima.:043 Bjelovarsko bilogorski vjesnik
1. Smart Content d.o.o., Supilova 7 B, 42 000 Varaždin, OIB:68260978851 ponuda broj:1-2021 od 19.01.2021. u iznosu
od 24.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 30.000,00 kn sa PDV-om.
Za Grupu 3: informiranje i objave na web portalima – ukupno 28.800,00 kn
1. KLIX d.o.o. Trg Eugena Kvaternika 7A, 43 000 Bjelovar,OIB:11396499113, na portalu klik.hr , ponuda broj:13-1-21 od
13.01.2021. u iznosu od 21.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 26.250,00 kn sa PDV-om.
PREDMET NABAVE:
Članak 2.
Predmet nabave je podijeljen na 3 grupe nabave:
Grupa 1: za informiranje i medijske usluge u elektroničkim medijima- radijske usluge,
Grupa 2: informiranje i objave u tiskovnim medijima.:043 Bjelovarsko bilogorski vjesnik,
Grupu 3: informiranje i objave na web portalima.
NAZIV
5.

NARUČITELJ
i. Naziv
ii. Sjedište

OPIS
Općina Đulovac
Općina Đulovac
Đulovac, Đurina 132
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iii. Matični broj
iv. OIB:
6.

02554666
83207178681

PODACI O NABAVI
i. Broj nadmetanja
ii. Javno oglašavanje

 datum
iii. Način nabave
iv. Zakonska osnova
v. Predmet nabave

E-1-EVM-JN/2021
Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za
pružanje usluga medijske promidžbe i informiranja u 2021.
godini , Evidencijski broj nabave:1-EMV-JN-2021, klasa:00802/21-01/2,urbroj:2111/05-03-21-03 od 07.01.2021.
Pozivi za dostavu ponuda sa dokumentacijom poslani su
gospodarskim subjektima elektronskom poštom dana
7.01.2021.
Postupak jednostavne nabave
Čl.12. stavku 1. točka 1. a. i b. Zakona o javnoj nabavi (NN
120/16) i čl. 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne
nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018)
Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za
pružanje usluga medijske promidžbe i informiranja u 2021.
godini , Evidencijski broj nabave:1-EMV-JN-2021, klasa:00802/21-01/2,urbroj:2111/05-03-21-03 od 07.01.2021.
CPV oznaka i naziv predmeta nabave: 09310000-5 (električna
energija)

vi. Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a

96.000,00 kn

ix. Popis ponuditelja kojima je dostavljen javni

I. Za Grupu 1: za informiranje i medijske usluge u elektroničkim
medijima- radijske usluge
1. RADIO DARUVAR d.o.o. trg dr. F. Tuđmana 7., 43 500
Daruvar, e-mail: radiodar@radio-daruvar.hr
2. ALFA RADIO d.o.o. Trg Eugena Kvaternika 7A, 43 000
Bjelovar, e-mail: danijela@alfaradio.hr
II. Za Grupu 2: informiranje i objave u tiskovnim medijima.:043
Bjelovarsko bilogorski vjesnik
1. Smart Content d.o.o., Supilova 7 B, 42 000 Varaždin, e-mail:
marketing@043bjelovarski.hr
III. Za Grupu 3: informiranje i objave na web portalima
1. KLIX d.o.o. Trg Eugena Kvaternika 7A, 43 000
Bjelovar,OIB:11396499113, na portalu klikni.hr , e-mail:
marketing@klik.hr na portalu klikni.hr
2. POZITIVNI j.d.o.o. poduzeće za javno informiranje i usluge,
Petra Svačića 53, 43500 Daruvar, e-mail: nikicap@gmail.com
na portal Mojportal.hr
I. Za Grupu 1: za informiranje i medijske usluge u elektroničkim
medijima- radijske usluge
1. RADIO DARUVAR d.o.o. trg dr. F. Tuđmana 7., 43 500
Daruvar, e-mail: radiodar@radio-daruvar.hr
2. ALFA RADIO d.o.o. Trg Eugena Kvaternika 7A, 43 000
Bjelovar, e-mail: danijela@alfaradio.hr
II. Za Grupu 2: informiranje i objave u tiskovnim medijima.:043
Bjelovarsko bilogorski vjesnik
1. Smart Content d.o.o., Supilova 7 B, 42 000 Varaždin, e-mail:
marketing@043bjelovarski.hr
III. Za Grupu 3: informiranje i objave na web portalima
1. KLIX d.o.o. Trg Eugena Kvaternika 7A, 43 000
Bjelovar,OIB:11396499113, na portalu klikni.hr , e-mail:
marketing@klik.hr na portalu klikni.hr
I. Za Grupu 1: za informiranje i medijske usluge u elektroničkim
medijima- radijske usluge
1. RADIO DARUVAR d.o.o. trg dr. F. Tuđmana 7., 43 500
Daruvar, e-mail: radiodar@radio-daruvar.hr

poziv:

x. Broj zaprimljenih ponuda i naziv ponuditelja

xi. Odabrani ponuditelj
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xii. Razlog odabira

2. ALFA RADIO d.o.o. Trg Eugena Kvaternika 7A, 43 000
Bjelovar, e-mail: danijela@alfaradio.hr
II. Za Grupu 2: informiranje i objave u tiskovnim medijima.:043
Bjelovarsko bilogorski vjesnik
1. Smart Content d.o.o., Supilova 7 B, 42 000 Varaždin, e-mail:
marketing@043bjelovarski.hr
III. Za Grupu 3: informiranje i objave na web portalima
1. KLIX d.o.o. Trg Eugena Kvaternika 7A, 43 000
Bjelovar,OIB:11396499113, na portalu klikni.hr , e-mail:
marketing@klik.hr na portalu klikni.hr
uz ispunjavan je osnovnih uvjete iz Poziva ponudio i prihvatjivu
cijenu

NAZIV PONUDITELJA ČIJA JE PONUDA ODABRANA ZA SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI:
Članak 3.
Za Grupu 1: za informiranje i medijske usluge u elektroničkim medijima- radijske usluge,
1. RADIO DARUVAR d.o.o. trg dr. F. Tuđmana 7., 43 500 Daruvar, OIB:92861896581 ponuda broj:92-1-1 09 12.01.2021.
u iznosu od 19.200,00 kn bez PDV-a , odnosno 24.000,00 kn sa PDV-om.
2. ALFA RADIO d.o.o. Trg Eugena Kvaternika 7A, 43 000 Bjelovar,OIB:88730888278, ponuda broj:1301-2/2021 u iznosu
od 18.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 22.500,00 kn sa PDV-om
Za Grupu 2: informiranje i objave u tiskovnim medijima.:043 Bjelovarsko bilogorski vjesnik
1. Smart Content d.o.o., Supilova 7 B, 42 000 Varaždin, OIB:68260978851 ponuda broj:1-2021 od 19.01.2021. u iznosu
od 24.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 30.000,00 kn sa PDV-om.
Za Grupu 3: informiranje i objave na web portalima – ukupno 28.800,00 kn
1. KLIX d.o.o. Trg Eugena Kvaternika 7A, 43 000 Bjelovar,OIB:11396499113, na portalu klik.hr , ponuda broj:13-1-21 od
13.01.2021. u iznosu od 21.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 26.250,00 kn sa PDV-om.
RAZLOZI ODABIRA, OBILJEŽJA I PREDNOSTI ODABRANE PONUDE:
Članak 4.
Nakon pregleda i ocjene ponude, ovlašteni predstavnici Naručitelja utvrdili su da je ponude:
Za Grupu 1: za informiranje i medijske usluge u elektroničkim medijima- radijske usluge,
1. RADIO DARUVAR d.o.o. trg dr. F. Tuđmana 7., 43 500 Daruvar, OIB:92861896581 ponuda broj:92-1-1 09 12.01.2021.
u iznosu od 19.200,00 kn bez PDV-a , odnosno 24.000,00 kn sa PDV-om.
2. ALFA RADIO d.o.o. Trg Eugena Kvaternika 7A, 43 000 Bjelovar,OIB:88730888278, ponuda broj:1301-2/2021 u iznosu
od 18.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 22.500,00 kn sa PDV-om
Za Grupu 2: informiranje i objave u tiskovnim medijima.:043 Bjelovarsko bilogorski vjesnik
1. Smart Content d.o.o., Supilova 7 B, 42 000 Varaždin, OIB:68260978851 ponuda broj:1-2021 od 19.01.2021. u iznosu
od 24.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 30.000,00 kn sa PDV-om.
Za Grupu 3: informiranje i objave na web portalima – ukupno 28.800,00 kn
1. KLIX d.o.o. Trg Eugena Kvaternika 7A, 43 000 Bjelovar,OIB:11396499113, na portalu klik.hr , ponuda broj:13-1-21 od
13.01.2021. u iznosu od 21.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 26.250,00 kn sa PDV-om.
pristigle ponude koja ispunjavaju sve uvjete iz Poziva .
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RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA:
Članak 5.
Nije bilo razloga isključenja ponuditelja.
RAZLOZI ODBIJANJA PONUDA:
Nije bilo

Članak 6.

REGULIRANJE MEĐUSOBNIH OBVEZA:

Članak 7.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine kao naručitelja i ponuditelja iz članka 1. ove Odluke
regulirati će se Ugovorom o pružanjem usluga medijske promidžbe i informiranja u 2021. g.
IZVORI FINANCIRANJA:

Članak 8.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2021.-program 1002-Javna uprava i
administracija Akt.K100202-Pripremanje akata iz djelokruga JUO, pozicija:29-usluge promidžbe i informiranja , konto:32339- Ostale usluge promidžbe i informiranja..
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Članak 9.
Protiv ove obavijesti nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog Upravnog suda.
ZAVRŠNE ODREDBE:

Članak 10.
Ova Odluka o odabiru s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda dostaviti će se svakom ponuditelju odnosno svakom
sudioniku javnog natječaja na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, elektronička
isprava i sl.).
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”, Oglasnoj ploči
Općina Đulovac i web stranici Općine Đulovac: www.djulovac.hr.
Objavom Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude, stječu uvjeti za sklapanje ugovora o nabavi.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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14.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 402-08/21-01/1
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 27. siječanj 2021. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 123/17), članka 50. Statuta
Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 2/XIII , 2/2018 i 6/2019 -statutarne odluke o izmjeni i dopuni
Statuta Općine Đulovac), i članka 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni
glasnik Općine Đulovac br.10/2018): Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanje usluga izrade Izjave o fiskalnoj odgovornosti i godišnjeg izvješća o
nepravilnostima u 2020. godini.
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 0004-2021 od 27.01.2021. IMPERIUM zajednički obrt za poslovno
savjetovanje, Gospodarska zona 15, 32 000, Vukovar, OIB:94961661019. za pružanjem usluga Provedbe postupka
otklanjanja slabosti i nepravilnosti utvrđenih Upitnikom o fiskalnoj odgovornosti u ukupnom iznosu od 1.750,00 kn.
Članak 2.

Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.
1

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
Izrada Izjave o fiskalnoj odgovornosti i godišnjeg izvješća o
nepravilnostima za 2020. godinu

Jed.
mjera
kom

Količina
1

Cijena
(bez PDV-a)
1400,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
1400,00
1.400,00 kn
350,00 kn
1.750,00 kn

Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za
ugovorene usluge.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2021.-program 1002-JAVNA
UPRAVA I ADMINISTRACIJA Akt.K100202-pripremanje akata iz djelokruga JUO , pozicija: 43-IZJAVE O FISKALNOJ
ODGOVORNOSTI, konto:-32399- Ostale nespomenute usluge
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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15.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 931-05/21-01/1
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac 11. siječanj 2021.godine.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 , 123/17 i 98/19), članka 50. Statuta
Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/III, 2/2018 i 6/2019-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni
Statuta), i članka 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br.10/2018): Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanje geodetske usluge obilježavanja izrade geodetskog elaborata za diobu
neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.č.br.951/1 u k.o. Mali Bastaji
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 3/FIN/3 od 11.01.2021. poduzeća GEO MS j.d.o.o. Ivana Zajca 5,
Daruvar, OIB:73669836633 za pružanje geodetske usluge terenska izmjera i izrada geodetskog elaborata za diobu
neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.č.br.951/1 u K.O.MALI BASTAJI u ukupnom iznosu od 9.375,00 kn.
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :
r.br.

1.

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

Terenska izmjera i izrada geodetskog elaborata za diobu
neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.č.br.951/1 u
K.O.MALI BASTAJI

kom

Količina

Cijena
(bez PDV-a)

1

Iznos

7500,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

7500,00
7.500,00 kn
1.875,00 kn
9.375,00 kn

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz članka
1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom, te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1.
ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene usluge.
Članak4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2021.-program 1003-Održavanje
komunalne infrastrukture, Pozicija:63- geodetsko-katastarske usluge, Aktivnost-Akt.K100304-održavanje komunalne
infrastrukture i objekata, klasifikacija-32375-geodetsko-katastarske usluge.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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16.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
KLASA: 402-03/21-01/2
URBROJ: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 25. siječnja 2021.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 , 123/17 i 98/19), članka 50. Statuta
Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 2/XIII- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine
Đulovac , 2/2018 i 6/2019 - Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), sukladno Uredbi o kriterijima,
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
(„Narodne novine“ broj 26/15) i Pravilniku o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) , općinski načelnik Općine Đulovac donosi
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za financiranje programa, projekata udruga
iz proračuna Općine Đulovac u 2021. godini
I.
Ovom Odlukom raspisuje se javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga iz proračuna Općine Đulovac
u 2021. godini sukladno Odluci o donošenju Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje
programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Đulovac za 2021. godinu , klasa: 402-03/21-01/1, urbroj:
2111/05-03-21-03 od 04.01.2020. godine.
Godišnji plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba
sredstvima Proračuna Općine Đulovac za 2021. klasa: 402-03/21-01/1, urbroj: 2111/05-03-21-03 od 04.01.2021. godine
sastavni su dio ove Odluke.
II.
Obvezna natječajna dokumentacija za provedbu natječaja iz točke I. ove odluke obuhvaća:
1. Tekst javnog poziva/natječaja,
2. Upute za prijavitelje,
3. Obrazac opisa programa/projekta,
4. Obrazac proračuna programa/projekta,
5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
6. Obrazac izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo,
7. Obrazac Izjave o podmirenim obavezama,
8. Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog poziva/natječaja
9. Obrazac izjave o nekažnjavanju,
10. Obrazac za ocjenu programa/projekta,
11. Obrazac ugovora o financiranju programa/projekta,
12. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta,
13. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta.
III.
Natječaj i dokumentacija za provedbu natječaja iz točke II. objavljuje se u cijelosti na mrežnim stranicama Općine Đulovac,
www.djulovac.hr , a može se objaviti i u javnim glasilima, na društvenim mrežama ili se o tome javnost može obavijestiti
putem tiskovne konferencije koju organizira Jedinstveni upravni odjel kao i slanjem elektroničke pošte na odgovarajuće
adrese.
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IV.
Općina Đulovac nadležna je za provedbu postupka.
Sukladno Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna općine Đulovac i Uputama za prijavitelje, na prijedlog
Jedinstvenog upravnog odjela, općinski načelnik imenuje Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja
propisanih uvjeta natječaja, koje će provesti otvaranje i provjeru da li prijave ispunjavanju propisane (formalne) uvjete.
Na prijedlog Jedinstvnog upravnog odjela, općinski načelnik imenuje i Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava kao
nezavisno stručno ocjenjivačko tijelo. Zadaća ovog Povjerenstva je ocjenjivanje zaprimljenih prijava koje su uspješno
ispunile provjeru propisanih (formalnih) uvjeta natječaja.
Članovi oba Povjerenstva radit će sukladno proceduri navedenoj u Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna
Općine Đulovac i Uputama za prijavitelje.
V.
Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja prijava programa, općinski načelnik Općine Đulovac donosi Odluku
o dodjeli financijskih sredstava.
Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke Općina Đulovc će s nositeljem programa sklopiti pojedinačne ugovore.
VI.
Odluka iz točke V. bit će objavljena na mrežnim stranicama Općine Đulovac www.djulovac.hr
VII.
Za provedbu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Đulovac.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Đlovac.

Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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17.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 550-02/21-02/1
Urbroj:2111/05-03-21-03
Đulovac, 07. siječanj 2021.
Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13,152/14 , 99/15,52/16,16/17,
130/17,98/19, 64/20 i 138/20 ), članka 5. i 6. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2021. godini
(“Službeni glasnik” Općine Đulovac broj 9/2020) i članka 50. Statuta Općine Đulovac (“Službeni glasnik” Općine Đulovac
broj 2/XII, 2/XIII , 2/2018 i 6/2019 -Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općina Đulovac) općinski načelnik donosi
ODLUKU
o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih
programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac za 2021. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji te načini ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za
podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac za 2021. godinu.
Članak 2.
Pod pojmom „ Ostale naknade iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području
Općine Đulovac za 2021. godinu“ podrazumijevaju se novčane naknade za podmirivanje socijalnih potreba slijedećih
kategorija socijalno ugroženih samaca ili kućanstva koji imaju prebivalište na području Općine Đulovac :
1. Razvojačeni hrvatski branitelji koji su bolesni koji su nezaposleni i čiji ukupni prihodi po članu domaćinstva u
prethodna tri mjeseca ne prelaze 1.000,00 kn/članu
2. Umirovljenici koji zbog starosti (65 i više godina života) ili nemoći ne mogu samostalno skrbiti o osnovnim životnim
potrebama, bez šire su obiteljske potpore, a žive u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji i /ili su narušenog zdravlja,
čija mirovina ne prelazi 1.000,00 kn/članu
3. Samci s posebnim potrebama koji zbog starosti (65 i više godina života) ili nemoći ne mogu samostalno skrbiti o
osnovnim životnim potrebama, bez šire su obiteljske potpore, a žive isključivo od osobne invalidnine u izuzetno
teškoj materijalnoj situaciji i /ili su narušenog zdravlja,
4. Samohrani roditelji čiji prihodi čiji ukupni prihodi po članu domaćinstva u prethodna tri mjeseca ne prelaze 1.500,00
kn/članu
5. Roditelji djece s posebnim potrebama čiji ukupni prihodi po članu domaćinstva u prethodna tri mjeseca ne prelaze
1.500,00 kn/članu
6. Korisnici zajamčene minimalne naknade temeljem rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb koji ne ispunjavaju
uvjete iz čl.8. Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik” Općine Đulovac broj 1/16 i 3/16 – izmjene i dopune), a
pripadaju kategoriji iz točke 1.,2.,3.,4. i 5. stavka 1. čl. 2. ove Odluke
U prihode samca ili kućanstva ne uračunava se:
·
naknada za podmirenje troškova stanovanja koju odobrava jedinica lokalne samouprave
naknada za troškove ogrjeva koju odobrava jedinica područne (regionalne) samouprave
·
novčana naknada za tjelesno oštećenje
·
ortopedski dodatak
·
doplatak za pomoć i njegu
·
osobna invalidnina
·
doplatak za djecu
·
državna potpora za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo, osim dohodovne potpore ostvarene prema posebnim
propisima
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·
novčana naknada za životinje koje su usmrćene ili uginule prilikom provedbe naređenih mjera prema posebnom
propisu o veterinarstvu
·
stipendija za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili studiranje, a najdulje do 29. godine života
·
naknada koju prima udomitelj za potrebe smještenog korisnika
·
iznos novčanih sredstava koja fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe
·
iznos novčanih sredstava koje fizičke osobe ostvare na osnovi jednokratnih donacija pravnih i fizičkih osoba do iznosa
od 5000,00 kuna godišnje
·
iznos sredstava za saniranje posljedica elementarnih nepogoda
·
iznos sredstava za uzdržavanje za dijete ostvarenih po osnovi privremenog uzdržavanja pri centru za socijalnu skrb
·
iznos sredstava za uzdržavanje za dijete ostvarenih sukladno posebnom propisu do iznosa privremenog uzdržavanja
pri centru za socijalnu skrb
·
nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja
·
novčana pomoć i putni troškovi osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
·
novčana pomoć i putni troškovi nezaposlene osobe koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uputio na obrazovanje
koje organizira odnosno troškove snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje
·
osobna invalidnina, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni dodatak, naknada za
pripomoć u kući, jednokratna novčana pomoć, naknada troškova pogreba te naknada za pravo na besplatne udžbenike ako
su ta prava ostvarena temeljem posebnog propisa kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova
njihove obitelji
·
osobna invalidnina, obiteljska invalidnina, uvećana obiteljska invalidnina, doplatak za pomoć i njegu druge osobe,
ortopedski doplatak, posebni doplatak, naknada za pripomoć u kući, naknada za pravo na besplatne udžbenike ostvarene
temeljem posebnog propisa kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata
·
novčani primitak za opremu novorođenog djeteta i primitak po osnovi potpora za novorođenče, odnosno potpora za
opremu novorođenog djeteta koje isplaćuje ili daje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju svojih
općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima te jedinice
·
primitak ostvaren od dividende i novčana sredstva ostvarena prodajom dionica, a temeljem članstva u Fondu hrvatskih
branitelja koji potječu po osnovi statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i statusa člana obitelji smrtno
stradalog hrvatskog branitelja,
pomoći i naknade koje osiguravaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju odluka
predstavničkih tijela, do iznosa zajamčene minimalne naknade.
Članak 3.
Postupak za ostvarivanje prava iz čl. 2. ove Odluke pokreće se na temelju javnog poziva koji će na temelju ove odluke
objaviti općinski načelnik.
Javni poziv će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Đulovac i na mrežnoj stranici općine www.djulovac.hr .
Zahtjevi za isplatu naknade za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac za 2021. godinu
podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac od dana objave natječaja .
Iz jednog kućanstva zahtjev može podnijeti samo jedan član.
U slučajevima da iz istog kućanstva zahtjev podnese više osoba , razmatrat će se zahtjev člana kućanstva prema redoslijedu
zaprimanja , dok će se zahtjev/i drugog člana/članova odbaciti kao neosnovan.
Javni natječaj je otvoren od dana objave do 31.12.2021. godine ili do isteka sredstava osiguranih za tu namjenu.
Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom, korisnici prava dužni su priložiti potrebne
isprave, odnosno dokaze potrebne radi utvrđivanja postojanja uvjeta potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom
Odlukom.
Jedinstveni upravni odjel će u roku od 15 dana, od dana stupanja na snagu ove Odluke, utvrditi isprave, odnosno dokaze
koje je korisnik prava dužan priložiti uz zahtjev za ostvarivanje prava iz 2. ove Odluke.
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Članak 4.
Visina novčane naknade iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine
Đulovac za 2020. godinu može se odobriti do iznosa od 500,00 kuna po pojedinom zahtjevu.
U posebno teškim slučajevima potrebitih iz kategorije socijalno ugroženih samaca sa posebnim potrebama i/ili roditelja
djece sa posebnim potrebama koji udovoljavaju uvjetima iz članka 2. , točke 3. ove Odluke naknada se može odobriti i do
iznosa višeg od iznosa određenog u st. 1. ovog članka, u kojem slučaju se naknada može isplatit i u naravi.
Visinu novčane naknade i naknade u naravi iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi
na području Općine Đulovac za 2021. godinu iz st.2. i 3. ovog članka za svaki pojedini zahtjev određuje općinski načelnik
na prijedlog Socijalnog vijeća Općine Đulovac.
Novčana naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine
Đulovac za 2021. godinu može se tijekom jedne kalendarske godine odobriti istom korisniku jednom godišnje, osim u
posebno teškim slučajevima kad se ista može odobriti i dva puta godišnje , o čemu odlukom odlučuje općinski načelnik.“
Članak 5.
Odluku o ostvarivanju prava iz članka 2. ove odluke kao i visinu naknade iz članka 3. ove Odluke donosi općinski načelnik,
na prijedlog Socijalnog vijeća.
Na odluku općinskog načelnika žalba nije dopuštena.
Članak 6.
Sredstva za ostvarivanje ove Odluke i iznosu od 100.000,00 kn osigurana su u proračunu Općine Đulovac za 2021. godinu
u programu 1007: Socijalna skrb, Akt.A100703 Ostali programi socijalne skrbi, pozicija:104, konto:37219-ostale naknade
iz proračuna u novcu.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u u Službenom glasniku Općine Đulovac.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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18.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 404-03/21-01/1
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac 1. veljače 2021.godine.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 , 123/17 i 98/19), članka 50. Statuta
Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/III, 2/2018 i 6/2019-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni
Statuta), i članka 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br.10/2018): Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanje usluge izrada 3D vizualizacije sportsko-rekreativnog centra u Đulovcu
(akumulacijsko jezero)
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 05-2021-P od 01.02.2021. poduzeća MARWERK j.d.o.o. braće Damira i
Davora Kevo14, Slavonski Brod , OIB:51482355558 za pružanje sluge izrada 3D vizualizacije sportsko-rekreativnog centra
u Đulovcu (akumulacijsko jezero)u ukupnom iznosu od 12.500,00 kn.
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :
r.br.

1

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

izrada 3D vizualizacije sportsko-rekreativnog centra u
Đulovcu (akumulacijsko jezero)

Jed.
mjera

kom

Količina

Cijena
(bez PDVa)

1

Iznos

10000,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

10000,00
10.000,00 kn
2.500,00 kn
12.500,00 kn

Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za
ugovorene usluge.
Članak4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u proračunu općine Đulovac za 2021.- Program:1004: IZGRADNJA
OBJEKATA, Aktivnost:K100402: projektna dokumentacija, pozicija;203-projektna dokumentacija za izgradnju SRC Đulovac,
ekonomska klasifikacija: 42641-Ostala nematerijalna proizvedena imovina.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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19.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 404-03/21-01/2
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac 3. veljače 2021.godine.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 , 123/17 i 98/19), članka 50. Statuta
Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/III, 2/2018 i 6/2019-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni
Statuta), i članka 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br.10/2018): Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanje usluge izrada 3D vizualizacije sportsko-rekreativnog centra u Đulovcu
(akumulacijsko jezero)
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 10/21 od 03.02.2021. poduzeća „daing“ .d.o.o.za projektiranje inžinjering
i usluge, Ivana Zajca 5, Daruvar OIB:27538296260 za pružanje sluge izrada izrada 3D vizualizacije sportske dvorane u
Velikim Bastajima i multifunkcionalne zgrade u Đulovcu) u ukupnom iznosu od 12.500,00 kn.
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :
r.br.

1

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

izrada 3D vizualizacije sportske dvorane u Velikim Bastajima i
multifunkcionalne zgrade u Đulovcu

Jed.
mjera

kom

Količina

Cijena
(bez PDV-a)

1

10000,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos

10000,00
10.000,00 kn
2.500,00 kn
12.500,00 kn

Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za
ugovorene usluge.
Članak4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u proračunu općine Đulovac za 2021.- Program:1004: IZGRADNJA
OBJEKATA, Aktivnost:K100402: projektna dokumentacija, pozicija;206-ostala projektna dokumentacija , ekonomska
klasifikacija: 42641-Ostala nematerijalna proizvedena imovina.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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20.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 402-10-21/01/02-1
Urbroj: 2111/05-05-21-05
Đulovac 10. veljače 2021. godine
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 2/XIII- Statutarna Odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac , 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac i 6/2019Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), članka III. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju
ugostiteljsku djelatnost na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.1/2021) i članka VI. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika
posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac
zbog epidemije COVID – 19
https://djulovac.hr/dokument/javni-poziv-za-dodjelu-sredstva-programa-potporepoduzetnicima-koji-obavljaju-ugostiteljsku-djelatnost-i-djelatnost-prijevoza-putnika-posebnog-linijskog-prijevoza-napodrucju-opcine-dulovac-zbog-epi/ ,Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o isplati sredstava potpore Općine Đulovac poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i
djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac
zbog epidemije COVID – 19
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva obrtu za ugostiteljstvo „Caffe bar KING“ MB:97942731 , OIB:98736967613 iz Đulovca,
Đurina 138., 43 532 Đulovac odobrava se isplata jednokratne novčane potpore u iznosu od 5.000,00 kuna kao poticaj
poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području
Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 a sve sukladno članka III. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju
ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac zbog
epidemije COVID – 19 („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2021).
Članak 2.
Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR57 2402006 1140336725 sve sukladno članku III.
Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog
prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2021).
Članak 3.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac Proračunu Općine Đulovac
za 2021. u Programu 1006 –poticanje i razvoj proizvodnje, Ak.100602-Poticanje gospodarstva.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Obrazloženje:
Obrt za ugostiteljstvo „Caffe bar KING“ , MB:97942731 , OIB:98736967613 iz Đulovca, Đurina 138., 43 532 Đulovac podnio
je zahtjev za isplata jednokratne novčane potpore kao poticaj poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost
prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac
zbog epidemije COVID – 19 a sve sukladno članka III. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku
djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac
zbog epidemije COVID – 19 („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2021). i članka VI. Javnog poziva za dodjelu sredstva
„ Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog
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prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 https://djulovac.hr/dokument/javni-poziv-za-dodjelusredstva-programa-potpore-poduzetnicima-koji-obavljaju-ugostiteljsku-djelatnost-i-djelatnost-prijevoza-putnika-posebnoglinijskog-prijevoza-na-podrucju-opcine-dulovac-zbog-epi/
Prihvatljivi korisnici mjere su poslovni subjekti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Općine Đulovac ,
- koji imaju najmanje jednog zaposlenog
- koji uz ostale potrebne uvjete na dan 31.12.2020. godine nemaju dospjelih obveza prema Općini Đulovac ili su
te obveze podmirili nakon stupanja na snagu ovog Programa
- koji imaju barem 1 zaposlenog i
- kojima je skraćeno radno vrijeme odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.
Uz zahtjev je podnositelj dostavio:
- opće podaci o podnositelju Zahtjeva (naziv, adresa poslovnog subjekta, oblik registracije, OIB / MB poslovnog
subjekta, djelatnost, kontakt podaci, broj žiro računa)
- Izvadak iz sustava e-porezna: Fiskalizacija - pregled detaljnih podataka poslovnog prostora kao dokaz da je
obustava rada djelatnosti učinjena sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
- Izvadak Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o zaposlenima-Potvrda HZMO Daruvar,
klasa:034-04/21-01/1, ur.broj:341-02-11/6-21-23-01-03 od 02.02.2021.. za zaposlenicu Tunić Andjelina
- potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Đulovac
čime je ispunio sve uvjete sukladno članka III. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i
djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2021). i članka VI. Javnog poziva za dodjelu sredstva „ Programa potpore
poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području
Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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21.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 402-10-21/01/02-2
Urbroj: 2111/05-05-21-05
Đulovac 10. veljače 2021. godine
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 2/XIII- Statutarna Odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac , 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac i 6/2019Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), članka III. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju
ugostiteljsku djelatnost na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.1/2021) i članka VI. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika
posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac
zbog epidemije COVID – 19
https://djulovac.hr/dokument/javni-poziv-za-dodjelu-sredstva-programa-potporepoduzetnicima-koji-obavljaju-ugostiteljsku-djelatnost-i-djelatnost-prijevoza-putnika-posebnog-linijskog-prijevoza-napodrucju-opcine-dulovac-zbog-epi/ ,Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o isplati sredstava potpore Općine Đulovac poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i
djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac
zbog epidemije COVID – 19
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva obrtu za ugostiteljstvo „Caffe bar ANA“, OIB:06888011942 iz Đulovca, Đurina 124., 43 532
Đulovac odobrava se isplata jednokratne novčane potpore u iznosu od 5.000,00 kuna kao poticaj poduzetnicima koji
obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac
zbog epidemije COVID – 19 a sve sukladno članka III. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku
djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID
– 19 („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2021).
Članak 2.
Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR15 23400009 1160560727 sve sukladno članku III.
Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog
prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2021).

Članak 3.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac Proračunu Općine Đulovac
za 2021. u Programu 1006 –poticanje i razvoj proizvodnje, Ak.100602-Poticanje gospodarstva.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Obrazloženje:
Obrt za ugostiteljstvo „Caffe bar ANA“, OIB:06888011942 iz Đulovca, Đurina 124., 43 532 Đulovac podnio je zahtjev za
isplata jednokratne novčane potpore kao poticaj poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza
putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 a sve sukladno članka III.
Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog
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prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2021). i članka
VI. Javnog poziva za dodjelu sredstva „ Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost
prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19
https://djulovac.hr/dokument/javni-poziv-za-dodjelu-sredstva-programa-potpore-poduzetnicima-koji-obavljaju-ugostiteljskudjelatnost-i-djelatnost-prijevoza-putnika-posebnog-linijskog-prijevoza-na-podrucju-opcine-dulovac-zbog-epi/
Prihvatljivi korisnici mjere su poslovni subjekti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Općine Đulovac ,
- koji imaju najmanje jednog zaposlenog
- koji uz ostale potrebne uvjete na dan 31.12.2020. godine nemaju dospjelih obveza prema Općini Đulovac ili su
te obveze podmirili nakon stupanja na snagu ovog Programa
- koji imaju barem 1 zaposlenog i
- kojima je skraćeno radno vrijeme odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Uz zahtjev je podnositelj dostavio:
- opće podaci o podnositelju Zahtjeva (naziv, adresa poslovnog subjekta, oblik registracije, OIB / MB poslovnog
subjekta, djelatnost, kontakt podaci, broj žiro računa)
- Izvadak iz sustava e-porezna: Fiskalizacija - pregled detaljnih podataka poslovnog prostora kao dokaz da je
obustava rada djelatnosti učinjena sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
- Izvadak Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o zaposlenima-Potvrda HZMO Daruvar,
klasa:034-04/21-01/1, ur.broj:341-02-11/6-21-23-01-04 od 03.02.2021. za vlasnicu Perić Josipu
i još 2
zaposlenice
- potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Đulovac
čime je ispunio sve uvjete sukladno članka III. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i
djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2021). i članka VI. Javnog poziva za dodjelu sredstva „ Programa potpore
poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području
Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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22.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 402-10-21/01/02-1
Urbroj: 2111/05-05-21-05
Đulovac 10. veljače 2021. godine
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 2/XIII- Statutarna Odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac , 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac i 6/2019Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), članka III. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju
ugostiteljsku djelatnost na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.1/2021) i članka VI. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika
posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac
zbog epidemije COVID – 19
https://djulovac.hr/dokument/javni-poziv-za-dodjelu-sredstva-programa-potporepoduzetnicima-koji-obavljaju-ugostiteljsku-djelatnost-i-djelatnost-prijevoza-putnika-posebnog-linijskog-prijevoza-napodrucju-opcine-dulovac-zbog-epi/ ,Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o isplati sredstava potpore Općine Đulovac poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i
djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac
zbog epidemije COVID – 19
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva obrtu za ugostiteljstvo „LOVAČKI ROG“ vlasništvo Ane Koljić MB:38189671341 ,
OIB:38189671341 iz Đulovca, Đurina 116., 43 532 Đulovac odobrava se isplata jednokratne novčane potpore u iznosu
od 5.000,00 kuna kao poticaj poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika
posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 a sve sukladno članka III.
Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog
prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2021).
Članak 2.
Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR02 23400009 1160387525 sve sukladno članku III.
Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog
prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2021).

Članak 3.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac Proračunu Općine Đulovac
za 2021. u Programu 1006 –poticanje i razvoj proizvodnje, Ak.100602-Poticanje gospodarstva.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.

Obrazloženje:
Obrt za ugostiteljstvo „LOVAČKI ROG“ vlasništvo Ane Koljić MB:38189671341 , OIB:38189671341 iz Đulovca, Đurina 116.,
43 532 Đulovac podnio je zahtjev za isplata jednokratne novčane potpore kao poticaj poduzetnicima koji obavljaju
ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac
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zbog epidemije COVID – 19 a sve sukladno članka III. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku
djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac
zbog epidemije COVID – 19 („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2021). i članka VI. Javnog poziva za dodjelu
sredstva „ Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog
linijskog prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 https://djulovac.hr/dokument/javni-poziv-zadodjelu-sredstva-programa-potpore-poduzetnicima-koji-obavljaju-ugostiteljsku-djelatnost-i-djelatnost-prijevoza-putnikaposebnog-linijskog-prijevoza-na-podrucju-opcine-dulovac-zbog-epi/
Prihvatljivi korisnici mjere su poslovni subjekti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Općine Đulovac ,
- koji imaju najmanje jednog zaposlenog
- koji uz ostale potrebne uvjete na dan 31.12.2020. godine nemaju dospjelih obveza prema Općini Đulovac ili su
te obveze podmirili nakon stupanja na snagu ovog Programa
- koji imaju barem 1 zaposlenog i
- kojima je skraćeno radno vrijeme odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Uz zahtjev je podnositelj dostavio:
- opće podaci o podnositelju Zahtjeva (naziv, adresa poslovnog subjekta, oblik registracije, OIB / MB poslovnog
subjekta, djelatnost, kontakt podaci, broj žiro računa)
- Izvadak iz sustava e-porezna: Fiskalizacija - pregled detaljnih podataka poslovnog prostora kao dokaz da je
obustava rada djelatnosti učinjena sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
- Izvadak Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o zaposlenima-Potvrda HZMO Daruvar,
klasa:034-04/21-01/1, ur.broj:341-02-11/6-21-23-01-05 od 05.02.2021. kojim se potvrđuje do osmi sebe vlasnica
ima još jednu zaposlenu osobu
- potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Đulovac
čime je ispunio sve uvjete sukladno članka III. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i
djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2021). i članka VI. Javnog poziva za dodjelu sredstva „ Programa potpore
poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području
Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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23.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 402-10-21/01/02-5
Urbroj: 2111/05-05-21-05
Đulovac 10. veljače 2021. godine
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 2/XIII- Statutarna Odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac , 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac i 6/2019Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), članka III. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju
ugostiteljsku djelatnost na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.1/2021) i članka VI. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika
posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac
zbog epidemije COVID – 19
https://djulovac.hr/dokument/javni-poziv-za-dodjelu-sredstva-programa-potporepoduzetnicima-koji-obavljaju-ugostiteljsku-djelatnost-i-djelatnost-prijevoza-putnika-posebnog-linijskog-prijevoza-napodrucju-opcine-dulovac-zbog-epi/ ,Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o isplati sredstava potpore Općine Đulovac poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i
djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac
zbog epidemije COVID – 19
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva prijevozničkom obrtu „KOLIĆ-TOURS“ vlasništvo Josipa Kolić, OIB:43588189758 iz
Koreničana 24 43 532 Đulovac odobrava se isplata jednokratne novčane potpore u iznosu od 10.000,00 kuna kao
poticaj poduzetnicima koji obavljaju djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac
zbog epidemije COVID – 19 a sve sukladno članka III. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku
djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID
– 19 („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2021).
Članak 2.
Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR95 2340009 1140207426 sve sukladno članku III.
Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog
prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2021).

Članak 3.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac Proračunu Općine Đulovac
za 2021. u Programu 1006 –poticanje i razvoj proizvodnje, Ak.100602-Poticanje gospodarstva.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.

Obrazloženje:
Prijevoznički obrt „KOLIĆ-TOURS“ vlasništvo Josipa Kolić, OIB:43588189758 iz Koreničana 24 43 532 Đulovac podnio je
zahtjev za isplata jednokratne novčane potpore kao poticaj poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost
prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac
zbog epidemije COVID – 19 a sve sukladno članka III. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku
djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac
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zbog epidemije COVID – 19 („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2021). i članka VI. Javnog poziva za dodjelu
sredstva „ Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog
linijskog prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 https://djulovac.hr/dokument/javni-poziv-

za-dodjelu-sredstva-programa-potpore-poduzetnicima-koji-obavljaju-ugostiteljsku-djelatnost-i-djelatnostprijevoza-putnika-posebnog-linijskog-prijevoza-na-podrucju-opcine-dulovac-zbog-epi/
Prihvatljivi korisnici mjere su poslovni subjekti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Općine Đulovac ,
- koji imaju najmanje jednog zaposlenog
- koji uz ostale potrebne uvjete na dan 31.12.2020. godine nemaju dospjelih obveza prema Općini Đulovac ili su
te obveze podmirili nakon stupanja na snagu ovog Programa
- koji imaju barem 1 zaposlenog i
- kojima je skraćeno radno vrijeme odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Uz zahtjev je podnositelj dostavio:
- opće podaci o podnositelju Zahtjeva (naziv, adresa poslovnog subjekta, oblik registracije, OIB / MB poslovnog
subjekta, djelatnost, kontakt podaci, broj žiro računa)
- Izvadak Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o zaposlenima-Potvrda HZMO Daruvar,
klasa:034-04/21-01/1, ur.broj:341-02-11/6-21-23-01-02 od 02.02.2021. kojim se potvrđuje do osmi sebe vlasnik
ima još 1 zaposlenu osobu
- potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Đulovac
čime je ispunio sve uvjete sukladno članka III. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i
djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2021). i članka VI. Javnog poziva za dodjelu sredstva „ Programa potpore
poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području
Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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24.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 402-10-21/01/02-4
Urbroj: 2111/05-05-21-05
Đulovac 10. veljače 2021. godine
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 2/XIII- Statutarna Odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac , 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac i 6/2019Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), članka III. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju
ugostiteljsku djelatnost na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.1/2021) i članka VI. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika
posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac
zbog epidemije COVID – 19
https://djulovac.hr/dokument/javni-poziv-za-dodjelu-sredstva-programa-potporepoduzetnicima-koji-obavljaju-ugostiteljsku-djelatnost-i-djelatnost-prijevoza-putnika-posebnog-linijskog-prijevoza-napodrucju-opcine-dulovac-zbog-epi/ ,Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o isplati sredstava potpore Općine Đulovac poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i
djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac
zbog epidemije COVID – 19
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva prijevozničkom obrtu „NIKOLIĆ-TOURS“ vlasništvo Rade Nikolić, OIB:56544434681 iz
Đulovca, Đurina 50 43 532 Đulovac odobrava se isplata jednokratne novčane potpore u iznosu od 10.000,00 kuna
kao poticaj poduzetnicima koji obavljaju djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine
Đulovac zbog epidemije COVID – 19 a sve sukladno članka III. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju
ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac zbog
epidemije COVID – 19 („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2021).
Članak 2.
Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR07 2340009 1160239898 sve sukladno članku III.
Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog
prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2021).
Članak 3.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac Proračunu Općine Đulovac
za 2021. u Programu 1006 –poticanje i razvoj proizvodnje, Ak.100602-Poticanje gospodarstva.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.

Obrazloženje:
Prijevoznički obrt „NIKOLIĆ-TOURS“ vlasništvo Rade Nikolić, OIB:56544434681 iz Đulovca, Đurina 50 43 532 Đulovac
podnio je zahtjev za isplata jednokratne novčane potpore kao poticaj poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i
djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac
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zbog epidemije COVID – 19 a sve sukladno članka III. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku
djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac
zbog epidemije COVID – 19 („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2021). i članka VI. Javnog poziva za dodjelu
sredstva „ Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog
linijskog prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 https://djulovac.hr/dokument/javni-poziv-zadodjelu-sredstva-programa-potpore-poduzetnicima-koji-obavljaju-ugostiteljsku-djelatnost-i-djelatnost-prijevoza-putnikaposebnog-linijskog-prijevoza-na-podrucju-opcine-dulovac-zbog-epi/
Prihvatljivi korisnici mjere su poslovni subjekti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Općine Đulovac ,
- koji imaju najmanje jednog zaposlenog
- koji uz ostale potrebne uvjete na dan 31.12.2020. godine nemaju dospjelih obveza prema Općini Đulovac ili su
te obveze podmirili nakon stupanja na snagu ovog Programa
- koji imaju barem 1 zaposlenog i
- kojima je skraćeno radno vrijeme odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.
Uz zahtjev je podnositelj dostavio:
- opće podaci o podnositelju Zahtjeva (naziv, adresa poslovnog subjekta, oblik registracije, OIB / MB poslovnog
subjekta, djelatnost, kontakt podaci, broj žiro računa)
- Izvadak Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o zaposlenima-Potvrda HZMO Daruvar,
klasa:034-04/21-01/1, ur.broj:341-02-11/6-21-23-01-06 od 09.02.2021. kojim se potvrđuje do osmi sebe vlasnik
ima još 4 zaposlene osobe
- potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Đulovac
čime je ispunio sve uvjete sukladno članka III. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i
djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2021). i članka VI. Javnog poziva za dodjelu sredstva „ Programa potpore
poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području
Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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26.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 402-10-21/01/01
Urbroj: 2111/05-01-21-01
Đulovac , 29. siječnja 2021. godine
Na temelju članka 31. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 2/XIII- Statutarna Odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac , 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac i 6/2019Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac) na 25. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2021. godine
donosi
PROGRAM POTPORE
poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog
prijevozu na području Općine Đulovac na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID - 19
I.
UVOD
Na osnovi Zakona o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14; dalje: ZDP) propisuje se da se potpore male
vrijednosti dodjeljuju u skladu s važećom uredbom Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti. Uredba koja
se primjenjuje na dodjelu potpora male vrijednosti od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. je Uredba Komisije br.
1407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članaka 107. i 108. UFEU-a na de minimis potpore (SL EU, L352, od
24.12.2013.) te Privremeni okvir za državne potpore radi pomoći gospodarstvu u kontekstu pandemije covida-19, na temelju
članka 107. stavka 3. točke (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije.
Temeljem Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju
Europske unije na de minimis potpore maksimalan iznos svih potpora male vrijednosti, koje jednom poduzetniku mogu biti
dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 200.000 EUR.
Svjetska zdravstvena organizacija, dana 11. ožujka 2020. godine proglasila je pandemiju COVID - 19, te je na temelju
preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nacionalni Stožer za civilnu zaštitu Republike Hrvatske, donio Odluku o
mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnost i održavanja sportskih i kulturnih
događanja (Narodne novine br.32/20), kojim se između ostalog nalaže obustava rada ugostiteljskih objekata svih
kategorija, te Odluku o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti Covid-19 (NN
143/2020) , te 08.01.2021. odluku o izmjeni te Odluku o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja
širenja bolesti Covid-19, klasa:810-06//20-01/7, urbroj:511-03-300-20-270 od08.01.2021. kojom se nužne epidemiološke
mjere određuju do 31.01.2021. Odlukom se između ostalog prijevoznici obvezuje na dopušteno popunjenost od naviše
40 % raspoloživih sredstava
Općina Đulovac ovim Programom mjera želi doprinijeti ublažavanju posljedica navedene epidemije vlasnicima
ugostiteljskih objekata i prijevoznika putnika u posebnom linijskom prijevozu na području Općine Đulovac koji su uslijed
epidemije COVID-19 i posljedično smanjenog opsega poslovanja pretrpjeli ekonomsku štetu.
II.
OPĆI UVJETI
Prihvatljivi korisnici mjera su poduzetnici:
- koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine
Đulovac i kojima je skraćeno i/ili obustavljeno radno vrijeme ili smanjen broj raspoloživih mjesta u posebnom linijskom
prijevozu putnika odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.
- koji imaju najmanje jednog zaposlenog
- i koji uz ostale potrebne uvjete na dan 31.12.2020. godine nemaju dospjelih obveza prema Općini Đulovac ili su te
obveze podmirili nakon stupanja na snagu ovog Programa i koji imaju barem 1 zaposlenog.
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III.
MJERA POTPORE
Općina Đulovac će provesti ovaj Program kroz mjeru dodjele bespovratne potpore.
Korisnici mjere su svi poslovni subjekti koji imaju zaposlenu barem jednu osobu, obavljaju ugostiteljsku djelatnost i
djelatnost prijevoza putnika u linijskom prijevozu na području Općine Đulovac i kojima je obustavljeno i/ili skraćeno radno
vrijeme i/ili ograničen broj putnika odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.
Ovom mjerom će se dodijeliti bespovratna potpora male vrijednosti u iznosu od 5.000,00 kuna po poduzetniku koji
obavljaju ugostiteljsku djelatnost jednokratno i 10.000,00 kn jednokratno poduzetnicima koji obavljaju djelatnost prijevoza
putnika u linijskom prijevozu na području Općine Đulovac
Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Općini Đulovac od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu ostale potrebne
dokumentacije. Potpore će se isplaćivati jednokratno.
IV.
FINANCIJSKA SREDSTVA
Za realizaciju ovog Programa sredstva su osigurana u Proračunu Općine Đulovac Proračunu Općine Đulovac za 2021.
u Programu 1006 –poticanje i razvoj proizvodnje, Ak.100602-Poticanje gospodarstva.
V.
PODNOŠENJE PRIJAVA
Prijave na Javni poziv podnose se Općini Đulovac, Jedinstvenom upravnom odjelu, na obrascu zahtjeva koji je sastavni
dio ovog programa. Odluku o dodjeli potpore donosi općinski načelnik.
Zahtjev za prijavu s propisanom dokumentacijom se podnosi Općini Đulovac putem elektronske pošte u roku od 10
dana od dana objave Javnog poziva na adresu elektroničke pošte: opcina.djulovac@gmail.com s naznakom „Zahtjev
za dodjelu sredstava iz Programa mjera potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost
prijevoza putnika u linijskom prijevozu na području Općine Đulovac na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID19 ili poštom preporučeno na adresu Općina Đulovac , Đurina 132, 43 530 Đulovac.
V.
DOKUMENTACIJA
Korisnik sredstava podnosi zahtjev za sredstva Općini Đulovac koji sadrži :
•
opće podaci o podnositelju Zahtjeva (naziv, adresa poslovnog subjekta, oblik registracije, OIB / MB poslovnog
subjekta, djelatnost, kontakt podaci, broj žiro računa)
•
uz zahtjev se prilaže slijedeća dokumentacija:
- Izvadak iz sustava e-porezna: Fiskalizacija - pregled detaljnih podataka poslovnog prostora kao dokaz
da je obustava rada djelatnosti učinjena sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
- Izvadak Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o zaposlenima
Dokumenti traženi po ovom Programu dostavljaju se skenirani, potpisani i ovjereni, elektronskom poštom.
Općina Đulovac zadržava pravo zatražiti uvid u izvornike istih, odnosno zahtijevati od prijavitelja i dostavu drugih
nespecificiranih dokumenata kojim se dokazuju tvrdnje prijavitelja.
VI. JAVNI POZIV
Nakon objave ovog Programa i stupanja na snagu Jedinstveni upravni odjel će objaviti tekst Javnog poziva za dodjelu
sredstava iz Programa mjera potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku i djelatnost prijevoza putnika u linijskom
prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID-19.
Javni poziv će se objaviti na oglasnoj ploči i službenom portalu Općine Đulovac: www.djulovac.hr .
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Općine Đulovac.
Klasa: 402-10-21/01/01
Urbroj: 2111/05-01-21-01
Đulovac , 29. siječanj 2021. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Augustin Čović,v.r.
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27.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 920-11/19-01/1-1
URBROJ: 2111-05-01-21-01
Đulovac, 29. siječanj 2021.
Na temelju članka 14. stavka 1. i 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (“Narodne novine” broj
16/19) i članka 31. Statuta Općine Đulovac ( „Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII- Statutarna Odluke o izmjeni
i dopuni Statuta Općine Đulovac i 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), Općinsko vijeće
Općine Đulovac na svojoj 25. sjednici VII. Saziva održanoj 29. siječnja 2021. donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova
Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Đulovac
Članak 1.
Članak 2. Odluke o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Općine Đulovac, KLASA: 920-11/19-01/1 , URBROJ: 2111-05-01-19-01, Đulovac, 02. kolovoz 2019. mijenja se i glasi :
„U Općinsko povjerenstvo imenuju se:
1. Josip Kastmiler, za predsjednika
2. Silvije Devald, za zamjenika predsjednika,
3. Augustin Čović , za člana,
4. Petar Spajić, za člana“

Članak 2.
Ostale odredbe Odluke o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Općine Đulovac, KLASA: 920-11/19-01/1 , URBROJ: 2111-05-01-19-01. koje nisu obuhvaćene ovim izmjenama i dopunama
ostaju na snazi.
Članak 3.
Ova izmjene i dopuna Odluke stupa na snagu danom donošenja , a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine
Đulovac“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Augustin Čović,v.r.
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«Službeni glasnik Općine Đulovac» službeno je glasilo Općine Đulovac
Izdavač je Općina Đulovac.
Uredništvo: Jedinstveni upravni odjel , Općina Đulovac, Đurina 132, Đulovac.
Telefon: 043/382-028, telefaks: 043/382-027.
Naklada: 35 komada.
Tisak: Općina Đulovac
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