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1.
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 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 procjene štete i izradu Zapisnika o procjeni štete uzrokovane
potresom, na području Općine Đulovac
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 4/21 od 08.02.2021. poduzeća SAN CONSULTING j.d.o.o.za Ive
Vojnovića 5, Daruvar OIB: 59212858255 za terenski obilazak lokacija i procjenu štete i izradu Zapisnika o procjeni štete
uzrokovane potresom, na području Općine Đulovac u ukupnom iznosu od 22.500,00 kn.
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
terenski obilazak lokacija i procjenu štete i izradu Zapisnika o
procjeni štete uzrokovane potresom, na području Općine Đulovac.

Jed.
mjera
km

Količina
45

Cijena (bez
PDV-a)
500,00

SVEUKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
22500,00
22.500,00 kn
0,00 kn
22.500,00 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 za 2021.- Program:1007: SOCIJALNA
SKRB, Aktivnost:K100703: ostali programi socijalne skrbi , pozicija;105-elementarna nepogoda , ekonomska klasifikacija:
42641- Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama.
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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2.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 340-01/21-01/1
Urbroj: 2111/05-05-21-05
Đulovac, 15. veljače 2021. godine
Na temelju članka 197. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) 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- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac i 6/2019- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni
Statuta Općine Đulovac),) Općinski načelnik Općine Đulovac, dana 15. veljače 2021., donosi
ODLUKU
o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu za izvođenje radova na izgradnji društvenog doma u
Velikoj Babinoj Gori
1. Naziv naručitelja: OPĆINA ĐULOVAC
Sjedište naručitelja: Đurina 132
Matični broj naručitelja: 02554666, OIB: 83207178681
Broj računa: IBAN 28 2390001 1810500002
Telefon:, telefaks: 043 382 028, 043 382 027
E-pošta: opcina.djulovac@gmail.com

Članak 1.

2. Evidencijski broj nabave: 23-EMV
3. Predmet nabave: radovi na izgradnji društvenog doma u Velikoj Babinoj Gori
4. Procijenjena vrijednost nabave: 660.000,00 kn HRK bez uključenog PDV-a
5. Odabrani postupak nabave: otvoreni postupak javne nabave
6. Za članove stručnog povjerenstva imenuje se
1. Daniela Golem, dipl.oec.- s važećim certifikatom u području javne nabave, Klasa: 406-01/14-05/04 Urbroj: 52606-01-02/2-20-6 od 22.07.2020. izdan od strane Ministarstva gospodarstva poduzetništva i obrta
2. Josip Kastmiler, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
3. Branislav Bijelić, komunalni redar Općine Đulovac
Članak 2.
Ovlašteni predstavnici iz točke 6. sudjeluju u pripremi i provedbi postupka javne nabave, izradi dokumentacije o nabavi,
prethodnoj analizi tržišta, komunikaciji s gospodarskim subjektima, javnom otvaranju ponuda, pregledu, analizi i ocjeni
ponuda, predlaganje odluke o odabiru najpovoljnije ponude ili odluke o poništenju te obavljaju ostale poslove u vezi s
postupkom javne nabave.
Ovlašteni predstavnici dužni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 80. Zakona
o javnoj nabavi u predmetnoj javnoj nabavi.
Članak 3.
Odgovorna osoba javnog naručitelja je Drago Hodak, općinski načelnik Općine Đulovac.
Članak 4.
Administrativne poslove za Stručno povjerenstvo iz članka 1. točke 6. ove Odluke obavljat će Jedinstveni upravni odjel
Općine Đulovac.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit 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
Općinski načelnik
Klasa: 404-03/21-01/1
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac 15. 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, 98/19 i 144/20),
članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 2/XIII , 2/018 i 6/2019 - Statutarne
Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac“ ), 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 izvođenjem radova na izgradnji i opremanju dječjeg igrališta u
sklopu Dječjeg vrtića „Sunce“ u Đulovcu
NAZIV PREDMETA NABAVE:

Članak 1.
Naručitelj: Općina Đulovac, Đurina 132, 42 532 Đulovac; MB:02554666, OIB: 83207178681, objavljuje početak postupka
jednostavne nabave za izvođenjem radova na izgradnji i opremanju dječjeg igrališta u sklopu Dječjeg vrtića „Sunce“ u
Đulovcu.
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. jednostavnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj
nabavi.
Članak 2.
REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE:32.
Evidencijski broj nabave: E-32-EMV/2021-JN
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Članak 3.
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku jednostavne nabave iznosi 388.000,00 kn bez uključenog poreza na
dodanu vrijednost (PDV).
CPV-45236210-5 - Radovi na gornjem ustroju za dječja igrališta
IZVOR FINANCIRANJA:
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su iz sredstava proračuna općine Đulovac za 2021. godinu -program
Program:1004: IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost: Akt. K100407 Rekonstrukcija javnih površina i spomenika pozicija;
271- Izgradnja dječjeg igrališta i parkirališta kod DV Sunce u Đulovcu: ekonomska klasifikacija: 42129-ostali poslovni
građevinski objekti.
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PODACI O OSOBAMA KOJE PROVODE POSTUPAK:
Članak 5.
Postupak jednostavne nabave provode ovlašteni predstavnici Općine Đulovac- javnog naručitelja u postupcima
jednostavne nabave za 2021. g.
1. Antun Kolić, tajnik Dječjeg vrtića „Sunce“ Đulovac
2. Josip Kastmiler, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
3. Branislav Bijelić, komunalni redar.
PODACI O PONUDITELJIMA KOJIMA ĆE SE UPUTITI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE:
Članak 6.
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, 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 te je sukladno
navedenoj upućen poziv slijedećim ponuditeljima:
1. CESTE d.d., J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar; e-mail: g.markovic@ceste-bjelovar.hr
2. Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6, E-mail: pzskocaj@net.hr
3. DARKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti, J: Kozarca 19, Daruvar, e:mail: dario.kolouch@darkom-daruvar.hr
Poziv na dostavu ponuda neće biti objavljen na internetskim stranicama Općine.
OSTALI PODACI.

Članak 7.
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 8.
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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4.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 400-06/20-02/2
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 18. veljače 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
1. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE OPĆINE ĐULOVAC ZA 2021. GODINU
Članak 1.
U Planu javne nabave Općine Đulovac za 2020. godinu («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 1/2020) članak 2. mijenja
se i glasi:
Plan javne nabave Općine Đulovac za 2021. godine sadrži:
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Naziv naručitelja: Općina Đulovac
Godina: 2021
Rbr Evidencijski
broj nabave

Predmet nabave

Brojčana Procijenjena
Vrsta
Posebni Predmet
Sklapa se
Ugovor/okvirni Planirani Planirano
oznaka
vrijednost
postupka
režim podijeljen Ugovor/okvirni sporazum se početak
trajanje
predmeta nabave (u (uključujući nabave na grupe
sporazum
financira iz postupka ugovora ili
nabave iz
kunama)
jednostavne
fondova EU
okvirnog
CPV-a
nabave)
sporazuma

Vrijedi
od

1 1-EMV

usluge promidžbe i
informiranja

793410006

96.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

DA

Ugovor

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.2021

2 2-EMV

obilježavanje značajnih
datuma -nabava roba

550000000

24.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

NE

prema
potrebi

tijekom
godine

04.01.2021

3 3-EMV

motorni benzin i dizel
gorivo

091320003

32.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.2021

4 4-EMV

Održavanje objakata,
50700000domova , spomen obilježja
2
u vlasništvu Općone

48.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

NE

prema
potrebi

tijekom
godine

04.01.2021

5 5-EMV

usluge odvoz smeća,
90511200pražnjenje kontejnera i
4
održavanja čistoće naselja
Đulovac

104.000,00 Postupak
izuzet od
primjene
Zakona

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

tijekom
godine

04.01.2021

6 6-EMV

ugovor o djelu

983900003

56.000,00 Postupak
izuzet od
primjene
Zakona

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

tijekom
godine

04.01.2021

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

04.01.2021

8 8-EMV

računalne usluge

489000007

36.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.2021

9 9-EMV

nabava kontejnera i druge
komunalne opreme

446137007

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

prema
potrebi

tijekom
godine

04.01.2021

Vrijedi
do

Napomena

Dan općine,
dan
oslobađanja
općine i dr.

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

Status
promjene
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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

04.01.2021

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

04.01.2021

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

12 12-EMV

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

906200009

96.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

travanj
2021

1 godina

04.01.2021

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

04.01.2021

14 14-EMV

veterinarske usluge
napuštene životinje

909000006

32.000,00 Postupak
izuzet od
primjene
Zakona

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.2021

15 15-EMV

radovi na izgradnji
mrtvačnice u Vukovju

452150007

40.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

prosinac
2021

04.01.2021

16 16-EMV

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

712420006

320.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

veljača
2021

prosinac
2021

04.01.2021

sukladno
Programo
održavanja
objekata i
uređaja
komunalne
infrastrukture
za 2021.
godinuZakona
o zaštiti
životinja
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17 17-EMV

projektna dokumentacija
za izgradnju komunalne
infrastrukture u dijelu PZ
Maslenjača

712420006

40.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

svibanj
2021

prosinac
2021

04.01.2021

18 18-EMV

ostala projektna
dokumantacija

712420006

40.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

prema
potrebi

tijekom
godine

04.01.2021

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

04.01.2021

20 20-EMV

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

452122008

200.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

veljača
2021

1 godina

04.01.2021

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. 04.01.2021

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.

04.01.2021

23 23-EMV

radovi na izgradnji
45200000društvenog doma u Velikoj
9
Babinoj Gori

NE

Ugovor

NE

travanj
2021

01.05.2022.

18.02.2021

23-EMV

radovi na izgradnji
45200000društvenog doma u Velikoj
9
Babinoj Gori

280.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

veljača
2021

31.12.2021.

04.01.2021 18.02.2021

1.162.000,00 Otvoreni
postupak

24 24-EMV

izgradnja tribina NK
Tomislav

452122008

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

travanj
2021

31.12.2021.

04.01.2021

25 25-EMV

radovi na rekonstrukciji
ostalih nerazvrstanih
cesta-

452300008

400.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

travanj
2021

31.12.2021.

04.01.2021

26 26-EMV

radovi na rekonstrukciji
45221119mosta u Velikoj Maslenjači
9

296.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

veljača
2021

31.12.2021.

18.02.2021

26-EMV

radovi na rekonstrukciji
45221119mosta u Velikoj Maslenjači
9

240.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

veljača
2021

31.12.2021.

04.01.2021 18.02.2021

Rekonstrukcije NC
Batinjani - Batinjska
Rijeka, Vukovje

160.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

svibanj
2021

31.12.2021.

04.01.2021

27 27-EMV

452300008

Izmijenjena

Izmijenjena
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28 28-EMV

modernizacija nogostupa
u Velikim Bastajima i
Batinjanima

452331615

400.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

lipanj 2021. 31.12.2021.

04.01.2021

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.

04.01.2021

30 30-EMV

izgradnja kanalizacijskog
sustava Đulovac

452324109

400.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

DA

rujan 2021. 31.12.2021.

04.01.2021

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.

04.01.2021

32 32-EMV

radovi na izgradnji i
opremanju dječjeg
igrališta u sklopu Dječjeg
vrtića „Sunce“ u Đulovcu

452362105

388.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

DA

veljača
2021.

18.02.2021

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.

04.01.2021 18.02.2021

8.000.000,00 Otvoreni
postupak

NE

Ugovor

DA

rujan 2021. 1 godina

04.01.2021

32-EMV

31.12.2021.

33 33-EVV

radovi na izgradnji zgrade 45211350multifunkcionalne namjene
7
u Đulovcu

34 34-EVV

radovi na izgradnji
Sportsko rekreativnog
centra sa
umjetnim/akumulacijskim
jezerom sa mini
hidrocentralom u Đulovcu

452120006

18.000.000,00 Otvoreni
postupak

DA

Ugovor

DA

rujan 2021. 2 godine

04.01.2021

35 35-EVV

radovi na izgradnji
cjevovoda u PZ
Maslenjača

452300008

1.200.000,00 Otvoreni
postupak

NE

Ugovor

NE

rujan 2021. 1 godina

04.01.2021

36 36-EMV

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

722240001

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.2021

37 37-EMV

Elektricna energija

093100005

112.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

1 godina

17.02.2021

37-EMV

Elektricna energija

093100005

96.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.2021 17.02.2021

održavanje javne rasvjete

315000001

72.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.2021

38 38-EMV

Izmijenjena

Izmijenjena

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“
GODINA 2021. BROJ 3. Đulovac, 24. ožujka 2021. godine
11
39 39-EMV

Deratizacija i dezinsekcija

909230003

32.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

NE

rujan 2021. 1 godina

04.01.2021

40 40-EMV

modernizacija javne
rasvijete -zamjna svijetiljki
LED svijetiljkama

453161006

40.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

rujan 2021. 1 godina

04.01.2021

41 41-EMV

Usluge telefona, telefaksa

642100001

42.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.2021

42 42-EMV

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

30.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.2021

43 43-EMV

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

451127143

90.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

DA

Ugovor

NE

svibanj
2021

1 godina

04.01.2021

44 44-EMV

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

452331419

64.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

svibanj
2021

1 godina

04.01.2021

45 45/EMV

pružanje usluge izrade
glavnog projketa za
proširenje ceste N2-PZ
Maslenjaa-Munije

712420006

199.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

ožujak
2021

6 mjeseci

18.02.2021

Dodana

46 46-EMV

izvođenje radova na izradi
cjevovoda za dovod vode
u Poslovnu zonu
Maslenjača

452313008

NE

Okvirni sporazum

NE

ožujak
2021

3 godine

18.02.2021

Dodana

Datum zadnje izmjene plana: 18.02.2021 11:52
Datum objave plana nabave: 04.01.2021 18:42

1.000.000,00 Otvoreni
postupak

Ugovor
Hrvatski
telekom

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“
GODINA 2021. BROJ 3. Đulovac, 24. ožujka 2021. godine

12

Članak 3.
Ostale odredbe Plana javne nabave za 2021. godinu («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 1/2021) koje nisu
obuhvaćene ovim izmjenama dopunama ostaju na snazi.
Članak 4.
Ove izmjene i dopune Plana javne nabave za 2021. godinu stupaju na snagu danom donošenja , a objavit će se u
„Službenom glasniku Općine Đulovac“
Klasa: 400-06/20-02/2
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 18. veljače 2021. godine

Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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5.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 402-08/21-03/6-1
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 18. 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, 2/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 izvođenjem radova na sanaciji i rekonstrukciji drvenog mosta za pravoslavno

groblje u Krivaji

Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponude broj 1 od 18.02.2021. Poljoprivredne zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana
J.Jelačića 6., OIB:88945219889 izvođenjem radova na sanaciji i rekonstrukciji drvenog mosta za pravoslavno groblje u
Krivaji , u ukupnom iznosu od 29.000,00 kn.
Ev. br: E-11-1-EVM/2021-JN
CPV-45233141-9-Radovi na održavanju cesta

Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :
r.br.

1

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

radovi na sanaciji drvenog mosta prema pravoslavnom groblju u
Krivaji;
demontaža postojeće drvene konstrukcije sa odvozom na
deponiju, čišćenje i priprema betonskih nosača za novu
konstrukciju,
- dobava , nabavu i postavljanje
drvene hrastove konstrukcije , nosive grede 20x30x60 cm-4
komada, rubnice14x14x600 cm - 2 kom, bojanje drvene
konstrukcije, postavljanje na betonsku konstrukciju te pričvršćenje
čeličnim vijcima. U cijenu je uračunata dobava i korištenje kranske
dizalice

kom

Količina

Cijena

1

PDV-a)

(bez

Iznos

23200,00

23200,00

UKUPNO:
OSNOVICA ZA PDV
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

23.200,00 kn
23.200,00 kn
5.800,00 kn
29.000,00 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 Ugovorom .
Članak4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u proračunu općine Đulovac za 2021.-program Program:1003:
Održavanje komunalne infrastrukture, Aktivnost:K100304: Održavanje komunalne infrastrukture i objekata, ekonomska
klasifikacija: 32329-Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
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Obrazloženje:
Člankom 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.10/2018) određeno je da se:
(1) Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna (bez uključenog PDV-a) provodi
se izdavanjem narudžbenice i/ili zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom temeljem jedne ponude
koja je prethodno zatražena elektroničkim putem, telefaksom ili telefonski.
(2) Narudžbenica obvezno sadrži podatke o: odjelu koji izdaje narudžbenicu, osobi koja pokreće nabavu, vrsti
roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih
cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja, gospodarskom subjektu – (dobavljaču). Narudžbenicu
potpisuje odgovorna osoba naručitelja.
(3) Za nabavu usluga iz točke 1. i 2. ovog članka obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju
intelektualne i osobne usluge, kao i kod stjecanja nefinancijske imovine.
(4) Ugovor potpisuje općinski načelnik.
(5) Evidenciju o izdanim narudžbenicama iz ovog članka vodi nadležna službena osoba za javnu nabavu/financije
unutar Jedinstvenog upravnog odjela.
Sukladno navedenom , od gospodarskog subjekta Poljoprivredne zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6.,
OIB:88945219889 zatražena je ponuda za izvođenjem radova na sanaciji i rekonstrukciji drvenog mosta za pravoslavno
groblje u Krivaji Ev. br: E-11-1EVM/2021-JN CPV-45233141-9-Radovi na održavanju cesta ., procijenjene vrijednosti
nabave 23.500,00 kn bez PDV-a.
Subjekt je dana 18.02.2021.. dostavio ponudu br.1/2021 od 18.01.2021. za izvođenjem radova na sanaciji i rekonstrukciji
drvenog mosta za pravoslavno groblje u Krivaji u iznosu od 23.200,00 kn bez uključenog PDV-a, što je sukladno članku
7. st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.10/2018), te je riješeno kao u članku 1. ove Odluke.
Sa gospodarskim subjektom iz članka 1. ove Odluke Naručitelj će sklopiti ugovor o izvođenju radova , te će danom
stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene
radove.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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6.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 402-08/21-01/1
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 19. 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 i 123/17), članka 14. i 15.
Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („ Službeni glasnik
Općine Đulovac br. 2/2016), i članka 50. Statuta Općine Đulovac („ Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII, 2/XIII i
2/2018 i 6/2019-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), Općinski načelnik Općine Đulovac donosi
slijedeću
ODLUKU
o donaciji financijskih sredstava Udruzi osoba s invaliditetom Daruvar
Članak 1.
Udruzi osoba s invaliditetom Daruvar , P. Preradovića 24, OIB:62087395920, odobrava se donacija financijskih sredstava
u iznosu od 3.000,00 kn kao pomoć za člana udruge Zlatka Sabljaka iz Đulovca, ulica 15. prosinca 1991. br. 26.
Članak 2.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac za 2021. godinu , a teretiti će se
Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA, AktivnostA101103:Humanitarno socijalne udruge, pozicija:133, račun:38119Ostale udruge.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplatit će se na žiro račun Udruge osoba s invaliditetom Daruvar broj:
HR36 23400091100099182.
Članak 3.
Korisnik ima obvezu pravdanja namjenskog trošenja sredstava.
Korisnik ima obvezu Općini Đulovac dostaviti opisno i financijsko izvješće s preslikama pripadajućih računa u roku od 30
dana od provedbe projekta, odnosno utroška doznačenih sredstava financijske potpore iz članka 1. ove Odluke, u
protivnom će nastati obveza povrata uplaćenih sredstava na žiro račun Općine Đulovac.
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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7.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 402-08/21-01/2
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 19. 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 i 123/17), članka 14. i 15.
Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („ Službeni glasnik
Općine Đulovac br. 2/2016), i članka 50. Statuta Općine Đulovac („ Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII, 2/XIII i
2/2018 i 6/2019-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), Općinski načelnik Općine Đulovac donosi
slijedeću
ODLUKU
o donaciji financijskih sredstava
Članak 1.
MOTO KLUBU DARUVAR, Batinjska Rijeka 1,OIB:15948632981, MB: 01729586, RNO: 0366161odobrava se donacija
financijskih sredstava u iznosu od 3.000,00 kn kao pomoć za kupnju i uređenje prostora za potrebe Kluba u Batinjskoj
Rijeci 1.
Članak 2.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac za 2021. godinu , a teretiti će se
Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA, AktivnostA101103:Humanitarno socijalne udruge, pozicija:133, račun:38119Ostale udruge.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplatit će se na žiro račun „Oluja film j.d.o.o.“ broj: HR25 2402006 1100287553 s
naznakom „Moto klubu Daruvar“.
Članak 3.
Korisnik ima obvezu pravdanja namjenskog trošenja sredstava.
Korisnik ima obvezu Općini Đulovac dostaviti opisno i financijsko izvješće s preslikama pripadajućih računa u roku od 30
dana od provedbe projekta, odnosno utroška doznačenih sredstava financijske potpore iz članka 1. ove Odluke, u
protivnom će nastati obveza povrata uplaćenih sredstava na žiro račun Općine Đulovac.
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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8.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 340-03/21-01/1
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac 24. 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, 98/19 i 144/20),
članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 2/XIII , 2/018 i 6/2019 - Statutarne
Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac“ ), 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 izvođenjem radova na rekonstrukciji mosnog prijelaza preko potoke
Rijeka u naselju Maslenjača
NAZIV PREDMETA NABAVE:
Članak 1.
Naručitelj: Općina Đulovac, Đurina 132, 42 532 Đulovac; MB:02554666, OIB: 83207178681, objavljuje početak postupka
jednostavne nabave za izvođenjem radova na rekonstrukciji mosnog prijelaza preko potoke Rijeka u naselju Maslenjača.
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. jednostavnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj
nabavi.
Članak 2.
REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE:26.
Evidencijski broj nabave: E-26-EMV/2021-JN
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Članak 3.
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku jednostavne nabave iznosi 296.000,00 kn bez uključenog poreza na
dodanu vrijednost (PDV).
CPV-45221119-9 - Građevinski radovi obnove mosta.
IZVOR FINANCIRANJA:
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su iz sredstava proračuna općine Đulovac za 2021. godinu -program
Program:1004: IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost: Akt. K100404 –Cestovna infrastruktura pozicija; 272- rekonstrukcija
mosta u Maslenjači: ekonomska klasifikacija: 42129-ostali poslovni građevinski objekti.
PODACI O OSOBAMA KOJE PROVODE POSTUPAK:
Članak 5.
Postupak jednostavne nabave provode ovlašteni predstavnici Općine Đulovac- javnog naručitelja u postupcima
jednostavne nabave za 2021. g.
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1. Antun Kolić, tajnik Dječjeg vrtića „Sunce“ Đulovac
2. Josip Kastmiler, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
3. Branislav Bijelić, komunalni redar.
PODACI O PONUDITELJIMA KOJIMA ĆE SE UPUTITI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE:
Članak 6.
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, 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 te je sukladno
navedenoj upućen poziv slijedećim ponuditeljima:
1. CESTE d.d., J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar; e-mail: g.markovic@ceste-bjelovar.hr
2. Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6, E-mail: pzskocaj@net.hr
3. DARKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti, J: Kozarca 19, Daruvar, e:mail: dario.kolouch@darkom-daruvar.hr
Poziv na dostavu ponuda neće biti objavljen na internetskim stranicama Općine.
OSTALI PODACI.

Članak 7.
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 8.
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
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 404-03/21-01/5
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac 2. ožujka 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 izvođenjem radova na izgradnji i
opremanju dječjeg igrališta u sklopu Dječjeg vrtića „Sunce“ u Đulovcu., ev. br 32-EVM-JN/2021, klasa: 404-03/21-01/4
,urbroj:2111/05-03-21-03 od 01.03.2021. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na izgradnji i opremanju dječjeg
igrališta u sklopu Dječjeg vrtića „Sunce“ u Đulovcu
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 izvođenjem radova
na izgradnji i opremanju dječjeg igrališta u sklopu Dječjeg vrtića „Sunce“ u Đulovcu, ev. br.32-EVM-JN/2021, klasa: 40403/21-01/2, urbroj:2111/05-03-21-03 od 18.02.2021 kao najpovoljnijeg ponuditelja odabire:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU

OPIS

Naziv

Poljoprivredna zadruga "Skočaj" OIB:889452198889

Sjedište

Đulovac, bana J. Jelačića 6 ,

Cijena ponude [u kn bez PDV-a]

387.380,20 kn
PREDMET NABAVE:
Temeljni podaci o provedenom postupku nabave:
NAZIV
NARUČITELJ
i. Naziv
ii. Sjedište
iii. Matični broj
iv. OIB:
2. PODACI O NABAVI
i. Broj nadmetanja
ii. Javno oglašavanje
1.

Članak 2.
OPIS
Općina Đulovac
Općina Đulovac
Đulovac, Đurina 132
02554666
83207178681
E-32-EVM-JN/2021
Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za
izvođenjem radova na izgradnji i opremanju dječjeg igrališta u
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 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
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sklopu Dječjeg vrtića „Sunce“ u Đulovcu, ev. br.32-EVMJN/2021, klasa: 404-03/21-01/2, urbroj:2111/05-03-21-03 od
18.02.2021.
Pozivi za dostavu ponuda sa dokumentacijom poslani su
gospodarskim subjektima elektronskom poštom dana
18.02.2021.
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
izvođenjem radova na izgradnji i opremanju dječjeg igrališta u
sklopu Dječjeg vrtića „Sunce“ u Đulovcu, ev. br.32-EVMJN/2021, klasa: 404-03/21-01/2, urbroj:2111/05-03-21-03 od
18.02.2021.
CPV oznaka i naziv predmeta nabave: CPV-45236210-5 Radovi na gornjem ustroju za dječja igrališta
388.000,00 kn
1. CESTE d.d., J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar; e-mail:
g.markovic@ceste-bjelovar.hr
2. Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J. Jelačića
6, E-mail: pzskocaj@net.hr
3. DARKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti, J: Kozarca 19,
Daruvar, e:mail: dario.kolouch@darkom-daruvar.hr
1 (jedna)
1. Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6
Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6
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

Poljoprivredna zadruga "Skočaj" OIB:889452198889

Sjedište

Đulovac, bana J. Jelačića 6 ,

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

387.380,20
96.845,06

Cijena ponude [u kn sa PDV-om]

484.225,25

RAZLOZI ODABIRA, OBILJEŽJA I PREDNOSTI ODABRANE PONUDE:
Članak 4.
Nakon pregleda i ocjene ponude, ovlašteni predstavnici Naručitelja utvrdili su da je ponuda Poljoprivredna zadruga
"Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6. OIB:889452198889 jedina pristigla ponuda koja ispunjava sve uvjete iz Poziva .
RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA:
Nije bilo razloga isključenja ponuditelja.

Članak 5.

20

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“
GODINA 2021. BROJ 3. Đulovac, 24. ožujka 2021. godine

RAZLOZI ODBIJANJA PONUDA:
Nije bilo
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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 izvođenju radova.
IZVORI FINANCIRANJA:
Članak 8.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su iz sredstava proračuna općine Đulovac za 2021. godinu -program
Program:1004: IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost: Akt. K100407 Rekonstrukcija javnih površina i spomenika pozicija;
271- Izgradnja dječjeg igrališta i parkirališta kod DV Sunce u Đulovcu: ekonomska klasifikacija: 42129-ostali poslovni
građevinski objekti.
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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10.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 361-08/21-01/1
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac 3. ožujka 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, 98/19 i 144/20),
članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 2/XIII , 2/018 i 6/2019 - Statutarne
Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac“ ), 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 izvođenjem radova na izgradnji mrtvačnice u Borovoj Kosi
NAZIV PREDMETA NABAVE:
Članak 1.
Naručitelj: Općina Đulovac, Đurina 132, 42 532 Đulovac; MB:02554666, OIB: 83207178681, objavljuje početak postupka
jednostavne nabave za izvođenjem radova na izgradnji mrtvačnice u Borovoj Kosi.
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. jednostavnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj
nabavi.
Članak 2.
REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE:22.
Evidencijski broj nabave: E-22-EMV/2021-JN
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Članak 3.
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku jednostavne nabave iznosi 219.000,00 kn bez uključenog poreza na
dodanu vrijednost (PDV).
CPV- 45212360-7 Građevinski radovi na vjerskim objektima
IZVOR FINANCIRANJA:
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su iz sredstava proračuna općine Đulovac za 2021. godinu -program
Program:1004: IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost: Akt. K100403 –Kapitalne donacije mjesnoj samoupravi, pozicija; 232izgradnja mrtvačnice u Borovoj Kosi: ekonomska klasifikacija: 42129-ostali poslovni građevinski objekti.

PODACI O OSOBAMA KOJE PROVODE POSTUPAK:
Članak 5.
Postupak jednostavne nabave provode ovlašteni predstavnici Općine Đulovac- javnog naručitelja u postupcima
jednostavne nabave za 2021. g.
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1. Josip Kastmiler, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
2. Petar Spajić, tajnik Dječjeg vrtića „Sunce“ Đulovac
3. Branislav Bijelić, komunalni redar.
PODACI O PONUDITELJIMA KOJIMA ĆE SE UPUTITI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE:
Članak 6.
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, 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 te je sukladno
navedenoj upućen poziv slijedećim ponuditeljima:
1. Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6, E-mail: pzskocaj@net.hr
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. MARIO obrt za građevinske radove i popravak vozila, vl. Mario Arabadžić, Donji Daruvar, Milke Trnine 3 , email: marioarabadzic1@gmail.com
Poziv na dostavu ponuda neće biti objavljen na internetskim stranicama Općine.
OSTALI PODACI.

Članak 7.
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 8.
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
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 404-03/21-02/1
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac 4. ožujak 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, 98/19 i 144/20),
članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 2/XIII , 2/018 i 6/2019 - Statutarne
Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac“ ), 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 izvođenjem radova na izgradnji asfaltnog sportskog igrališta
polivalentne namjene s uređenjem prilaznog puta i parkirališta u Koreničanima
NAZIV PREDMETA NABAVE:

Članak 1.
Naručitelj: Općina Đulovac, Đurina 132, 42 532 Đulovac; MB:02554666, OIB: 83207178681, objavljuje početak postupka
jednostavne nabave za izvođenjem radova na izgradnji asfaltnog sportskog igrališta polivalentne namjene s uređenjem
prilaznog puta i parkirališta u Koreničanima.
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. jednostavnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj
nabavi.
Članak 2.
REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE:21.
Evidencijski broj nabave: E-21-EMV/2021-JN
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Članak 3.
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku jednostavne nabave iznosi 336.000,00 kn bez uključenog poreza na
dodanu vrijednost (PDV).
CPV-45212200-8 -Radovi na izgradnji sportskih objekata
IZVOR FINANCIRANJA:
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su iz sredstava proračuna općine Đulovac za 2021. godinu -program
Program:1004: IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost: Akt. K100403 –Kapitalne donacije mjesnoj samoupravi, pozicija; 209izgradnja asfaltnog sportskog igrališta u naselju Koreničani: ekonomska klasifikacija: 42129-ostali poslovni građevinski
objekti.
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PODACI O OSOBAMA KOJE PROVODE POSTUPAK:
Članak 5.
Postupak jednostavne nabave provode ovlašteni predstavnici Općine Đulovac- javnog naručitelja u postupcima
jednostavne nabave za 2021. g.
1. Antun Kolić, samostalni upravni referent
2. Josip Kastmiler, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
3. Branislav Bijelić, komunalni redar.
PODACI O PONUDITELJIMA KOJIMA ĆE SE UPUTITI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE:
Članak 6.
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, te je sukladno navedenom upućen poziv slijedećim ponuditeljima:
1. CESTE d.d., J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar; e-mail: g.markovic@ceste-bjelovar.hr
i
tehnicka.priprema@ceste-bjelovar.hr
2. Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6, E-mail: pzskocaj@net.hr
3. DARKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti, J: Kozarca 19, Daruvar, e:mail: dario.kolouch@darkom-daruvar.hr
Poziv na dostavu ponuda neće biti objavljen na internetskim stranicama Općine.
OSTALI PODACI.

Članak 7.
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 8.
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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12.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 400-06/20-02/3
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 10. ožujka 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
2. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE OPĆINE ĐULOVAC ZA 2021. GODINU
Članak 1.
U Planu javne nabave Općine Đulovac za 2020. godinu («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 1/2020) članak 2. mijenja
se i glasi:
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
a
postupka i režim podijelje Ugovor/okvir ni sporazum
i
trajanje
oznaka vrijednost (uključujuć nabave
n na
ni sporazum se financira početak ugovora
predmet nabave (u
i
grupe
iz fondova postupk
ili
a
kunama) jednostavn
EU
a
okvirnog
nabave
e nabave)
sporazum
iz CPV-a
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

Vrijedi
do

Napomena

Dan općine,
dan
oslobađanja
općine i dr.

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

Status
promjen
e
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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
poslovim zimskog
održavanje
nerazvrstanih cesta i
drugih nerazvrstanih
javnih prometnih
površina na području
općine Đulovac.

906200009

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

336.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

ožujak
2021

31.12.20121 04.03.202
.
1

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 04.03.202
.
1
1

22 22-EMV

radovi na izgradnji
mrtvačnice u Borovoj
Kosi

452150007

219.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

ožujak
2021

31.12.2021.

03.03.202
1

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 03.03.202
1
1

23 23-EMV

radovi na izgradnji
društvenog doma u
Velikoj Babinoj Gori

452000009

NE

Ugovor

NE

travanj
2021

01.05.2022.

18.02.202
1

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 18.02.202
1
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

1.162.000,00 Otvoreni
postupak

Izmijenjen
a

Izmijenjen
a

Izmijenjen
a
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26 26-EMV

radovi na rekonstrukciji
mosta u Maslenjači

452211199

423.442,50 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

veljača
2021

31.12.2021.

10.03.202
1

26-EMV

radovi na rekonstrukciji
mosta u Maslenjači

452211199

319.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

veljača
2021

31.12.2021.

04.03.202 10.03.202
1
1

26-EMV

radovi na rekonstrukciji
mosta u Velikoj
Maslenjači

452211199

296.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

veljača
2021

31.12.2021.

18.02.202 04.03.202
1
1

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 18.02.202
1
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 u Velikim
Bastajima i Batinjanima

452331615

400.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

lipanj
2021.

31.12.2021.

04.01.202
1

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 sustava
Đulovac

452324109

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 i
45236210opremanju dječjeg
5
igrališta u sklopu
Dječjeg vrtića „Sunce“ u
Đulovcu

388.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

DA

veljača
2021.

31.12.2021.

18.02.202
1

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 18.02.202
1
1

33 33-EVV

radovi na izgradnji
zgrade
multifunkcionalne
namjene u Đulovcu

452113507

8.000.000,00 Otvoreni
postupak

NE

Ugovor

DA

rujan
2021.

1 godina

04.01.202
1

34 34-EVV

radovi na izgradnji
Sportsko rekreativnog
centra sa

452120006

18.000.000,0 Otvoreni
0 postupak

DA

Ugovor

DA

rujan
2021.

2 godine

04.01.202
1

Izmijenjen
a

Izmijenjen
a
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umjetnim/akumulacijski
m jezerom sa mini
hidrocentralom u
Đulovcu
35 35-EVV

radovi na izgradnji
cjevovoda u PZ
Maslenjača

452300008

36 36-EMV

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

37 37-EMV

Elektricna energija

37-EMV

1.200.000,00 Otvoreni
postupak

NE

Ugovor

NE

rujan
2021.

1 godina

04.01.202
1

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.202
1

093100005

112.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

1 godina

17.02.202
1

Elektricna energija

093100005

96.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.202 17.02.202
1
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

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
savjetovanje s javnošću
/ Registra
imovine/fiskalna
odgovornostprijava/izvješća/otklanja
nje nepravilnosti

489000007

30.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica

NE

siječanj
2021.

1 godina

04.01.202
1

43 43-EMV

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

451127143

90.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

DA

Ugovor

NE

svibanj
2021

1 godina

04.01.202
1

44 44-EMV

radovi na košnji bankina 45233141lokalnih i nerazvrstanih
9
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

Izmijenjen
a

Ugovor
Hrvatski
telekom
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45 45/EMV

pružanje usluge izrade
glavnog projketa za
proširenje ceste N2-PZ
Maslenjaa-Munije

712420006

46 46-EMV

izvođenje radova na
izradi cjevovoda za
dovod vode u Poslovnu
zonu Maslenjača

452313008

Datum zadnje izmjene plana: 10.03.2021 06:46
Datum objave plana nabave: 04.01.2021 18:42

199.000,00 Postupak
jednostavne
nabave
1.000.000,00 Otvoreni
postupak

NE

Ugovor

NE

ožujak
2021

6 mjeseci

18.02.202
1

Dodana

NE

Okvirni
sporazum

NE

ožujak
2021

3 godine

18.02.202
1

Dodana
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Članak 3.
Ostale odredbe Plana javne nabave za 2021. godinu («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 1/2021) koje nisu
obuhvaćene ovim izmjenama dopunama ostaju na snazi.
Članak 4.
Ove izmjene i dopune Plana javne nabave za 2021. godinu stupaju na snagu danom donošenja , a objavit će se u
„Službenom glasniku Općine Đulovac“
Klasa: 400-06/20-02/3
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 10. ožujak 2021. godine

Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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13.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 340-03/21-01/3
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac 8. ožujka 2021. godine
Na temelju članka 32. točka. 4. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik
Općine Đulovac br.10/2018) sukladno članku 298. točka 9. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) , članka
50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 2/XIII , 2/018 i 6/2019 - Statutarne Odluke o izmjeni
i dopuni Statuta Općine Đulovac“ ), u skladu sa Zapisnikom o postupku javnom otvaranju ponuda Klasa: 340-03/21-01/3,
Urbroj:2111-05-03-21-03 0d 08.03.2021., Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o poništenju postupka jednostavne nabave za izvođenjem radova na rekonstrukciji mosnog prijelaza preko
potoka Rijeka u naselju Maslenjača
Članak 1.
Ovom Odlukom poništava se postupka jednostavne nabave za izvođenjem radova na rekonstrukciji mosnog prijelaza preko
potoke Rijeka u naselju Maslenjača.
Redni broj predmeta nabave u planu nabave:26.
Evidencijski broj nabave: E-26-EMV/2021-JN
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku jednostavne nabave iznosi 319.000,00 kn bez uključenog poreza na
dodanu vrijednost (PDV).
CPV-45221119-9 - Građevinski radovi obnove mosta.
Članak 2.
Postupak jednostavne nabave za izvođenjem radova na rekonstrukciji mosnog prijelaza preko potoke Rijeka u naselju
Maslenjača poništava se iz razloga što je nakon završenog predmetnog postupka jednostavne javne nabave pristigla jedna
ponuda, ponuditelja Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J. Jelačića 6. u iznosu od 413.757,50 kn, što je za
94.757,50 kn više od procijenjene vrijednosti predmetne jednostavne nabave.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“, i mrežnoj stranici
Općine Đulovac: www.djulovac.hr.
Obrazloženje:
Naručitelj OPĆINA ĐULOVAC pokrenuo je postupak jednostavne nabave za izvođenjem radova na rekonstrukciji mosnog
prijelaza preko potoke Rijeka u naselju Maslenjača.
Redni broj predmeta nabave u planu nabave:26.
Evidencijski broj nabave: E-26-EMV/2021-JN
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku jednostavne nabave iznosi 319.000,00 kn bez uključenog poreza na
dodanu vrijednost (PDV).
CPV-45221119-9 - Građevinski radovi obnove mosta.
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Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 2/XIII , 2/2018 i 6/2019Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta), sukladno Planu javne nabave Općine Đulovac za 2020. ,Općinski načelnik
Općine Đulovac donio je Odluku o početku postupka jednostavne nabave za izvođenjem radova na rekonstrukciji mosnog
prijelaza preko potoke Rijeka u naselju Maslenjača, klasa: 340-03/21-01/1, urbroj:2111-05-03-21-03 od 24.02.2021.
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 na dostavu ponuda na adresu najmanje tri (3)
gospodarska subjekta po vlastitom izboru, te predstavnici Naručitelja Općine Đulovac uputili Poziv za dostavu ponuda za
izvođenjem radova na rekonstrukciji mosnog prijelaza preko potoke Rijeka u naselju Maslenjača, klasa: 340-03/21-01/1,
urbroj:2111-05-03-21-03 od 24.02.2021.slijedećim ponuditeljima:
1. CESTE d.d., J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar; e-mail: g.markovic@ceste-bjelovar.hr
2. Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6, E-mail: pzskocaj@net.hr
3. DARKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti, J: Kozarca 19, Daruvar, e:mail: dario.kolouch@darkom-daruvar.hr
Napomena: Pozivi za dostavu ponuda sa dokumentacijom poslani su gospodarskim subjektima elektronskom poštom dana 24. veljače 2021., te 03.03.2021-Ispravak i
04.03.2021.-Ispravak

Dana 08.03.2021. što je i krajnji rok za dostavu ponuda, pristigla jedna ponuda, ponuditelja Poljoprivredna zadruga "Skočaj"
iz Đulovca, bana J. Jelačića 6. u iznosu od 413.757,50 kn, što je za 94.757,50 kn više od procijenjene vrijednosti predmetne
jednostavne nabave, što je utvrđeno Zapisnikom o postupku javnom otvaranju ponuda Klasa: 340-03/21-01/3, Urbroj:211105-03-21-03 0d 08.03.2021. koji je sastavni dio ove Odluke.
Člankom 32. točka. 4. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine
Đulovac br.10/2018) određeno je da je Naručitelj obvezan na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponude odbiti ponudu čija
je cijena veća od procijenjene vrijednosti predmeta nabave, dok je sukladno članku 298. točka 9. Zakona o javnoj nabavi
(Narodne novine br. 120/16) određeno da je Javni naručitelj obvezan poništiti postupak javne nabave ako je cijena
najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, osim ako javni naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva te
odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.

Općinski načelnik
Drago Hodak, v.r.
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14.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 943-01/21-01/1
Ur.broj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 9. ožujak 2021. godine
Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 68/98, 137/99,
22/00 , 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni
glasnik Općine Đulovac br.2/XII ,2/XIII, 2/2018 i 6/2019 - Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), i
članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac („Službeni glasnik
Općine Đulovac“ br.1/2019) ,Općinski načelnik donosi:
ODLUKU
o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac
prikupljanjem pisanih ponuda
I.
Odlukom o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac (u daljnjem tekstu: Odluka)
pokreće se postupak prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac (u daljnjem tekstu: prodaja nekretnina) i to:
k.č.br.

r.br.

katastar

k.o.

1.

949/1

2.

950/1

3.

951/1

4.

951/3

5.

951/4

304298
Mali
Bastaji

zemljišne knjige

PL

544

naziv
k.č.
Šibovo
polje
Šibovo
polje
Šibovo
polje
Šibovo
polje
Šibovo
polje

katastarska
kultura
oranica

površina
m²
43901

z.k.
uložak

oranica

39126

628

oranica

2719

oranica

24158

oranica

24158

614

procijenbeni

elaborat

početna
cijena EUR

oznaka
zemljišta
oranica

površina
m²
43901

oranica

39126

18.630,90

oranica

2719

1.294,73

oranica

24158

oranica

24158

20.904,65

3a/21 od
07.03.2021.

11.533,92
11.533,92

početna
cijena kn
158.457,25
141.222,22
9.814,05
87.427,11
87.427,11

*Prema srednjem tečaju HNB 1 EUR=7,58 kn

Postupak prodaje opisanih nekretnina provoditi će se javnim natječajem i to prikupljanjem pisanih ponuda.
Fizička ili pravna osoba koja je u zakupu predmetnog poslovnog prostora ima pravo prvenstva kupnje uz uvjet da prihvati
najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete.
II.
1. Početna prodajna cijena određena je na osnovu Procjembenog elaborata tržišne vrijednosti zemljišta br. 3a/21 od
07.03.2021. koji je izradio Željko Petrović, dipl. ing. građ. , stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina
temeljem rješenja Županijskog suda u Bjelovaru br: 4 Su-1220/97 od 17.12.2019. :
1. nekretnina označena kao k.č.br. 949/1 k.o. Mali Bastaji oranica Šibovo Polje sa 43901 m² upisana u z.k.ul.br. 628 k.o.
Mali Bastaji navedene u stavku 2. – tablici članka I. ove Odluke iznosi 158.457,25 kuna (3,61 kn/m² ) ili 20.904,65 EUR*
2. nekretnina označena kao k.č.br. 950/1 k.o. Mali Bastaji oranica Šibovo Polje sa 39126 m² upisana u z.k.ul.br. 628 k.o.
Mali Bastaji navedene u stavku 2. – tablici članka I. ove Odluke iznosi 141.222,22kuna (3,61 kn/m² ) ili 18.630,90 EUR*
3. nekretnina označena kao k.č.br.492 k.o. Potočani, oranica Krivaja u Katincu
3. nekretnina označena kao k.č.br. 951/1 k.o. Mali Bastaji oranica Šibovo Polje sa 2719 m² upisana u z.k.ul.br. 544 k.o.
Mali Bastaji navedene u stavku 2. – tablici članka I. ove Odluke iznosi 9.814,05 kuna (3,61 kn/m² ) ili 1.294,73 EUR*
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4. nekretnina označena kao k.č.br. 951/3 k.o. Mali Bastaji oranica Šibovo Polje sa 24158 m² upisana u z.k.ul.br. 544 k.o.
Mali Bastaji navedene u stavku 2. – tablici članka I. ove Odluke iznosi 87.427,11 kuna (3,61 kn/m² ) ili 11.533,92 EUR*
5. nekretnina označena kao k.č.br. 951/5 k.o. Mali Bastaji oranica Šibovo Polje sa 24158 m² upisana u z.k.ul.br. 544 k.o.
Mali Bastaji navedene u stavku 2. – tablici članka I. ove Odluke iznosi 87.427,11 kuna (3,61 kn/m² ) ili 11.533,92 EUR*
2. Uz ponudu treba priložiti i dokaz o plaćenoj jamčevini:
Podnositelj ponude koji se natječe za kupnju nekretnina danih na prodaju dužan je za sudjelovanje u natječaju uplatiti u
korist Općine Đulovac JAMČEVINU koja iznosi 10% od utvrđenog iznosa početne cijene za nekretninu za koju podnosi
ponudu:
2.1. za nekretninu po rednim brojem 1. označena kao k.č.br. 949/1 k.o. Mali Bastaji oranica Šibovo Polje sa 43901 m²
upisana u z.k.ul.br. 628 k.o. Mali Bastaji jamčevinu u iznosu od 15.845,73 kn
2.2. za nekretninu pod rednim brojem 2. označena kao k.č.br. 950/1 k.o. Mali Bastaji oranica Šibovo Polje sa 39126 m²
upisana u z.k.ul.br. 628 k.o. Mali Bastaji jamčevinu u iznosu od 14.122,22 kn
2.3. za nekretninu pod rednim brojem 3. označena kao k.č.br. 951/1 k.o. Mali Bastaji oranica Šibovo Polje sa 2719 m²
upisana u z.k.ul.br. 544 k.o. Mali Bastaji jamčevinu u iznosu od 981,40 kn
2.4. za nekretninu pod rednim brojem 4. označena kao k. k.č.br. 951/3 k.o. Mali Bastaji oranica Šibovo Polje sa 24158
m² upisana u z.k.ul.br. 544 k.o. Mali Bastaji jamčevinu u iznosu od 8.742,71 kn
2.5. za nekretninu pod rednim brojem 5. označena kao k.č.br. 951/5 k.o. Mali Bastaji oranica Šibovo Polje sa 24158 m²
upisana u z.k.ul.br. 544 k.o. Mali Bastaji jamčevinu u iznosu od 8.742,71 kn
Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Đulovac IBAN HR28 2390001 1810500002 model 68, poziv na broj
odobrenja 7757 – OIB, uz naznaku : „JAMČEVINA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE ĐULOVAC“.
III.
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe pod uvjetom da uplate jamčevinu za određenu
nekretninu.
Ponude za pisano javno nadmetanje se dostavljaju poštom preporučeno ili osobno Jedinstveni upravni odjel Općine Đulovac
u zatvorenom omotu s upozorenjem «Ponuda za natječaj-ne otvaraj».
Natjecatelji koji su podnijeli ponude u postupku pisanog javnog nadmetanja imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda.
Otvaranje ponuda vrši Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama koje osniva i imenuje Načelnik.
Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Povjerenstvo će na sjednici najprije utvrditi da li je natječaj propisno objavljen, koliko je ponuda pristiglo i da li su ponude
predane u roku. Nakon toga će se pristupiti otvaranju ponuda prema redoslijedu prispijeća, a o čemu se sastavlja zapisnika
Povjerenstva.
Na temelju zapisnika iz prethodnog stavka, Povjerenstvo predlaže Načelniku, odnosno Općinskom vijeću donošenje odluke
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za svaku pojedinu nekretninu, odnosno o neprihvaćanju niti jedne ponude
IV.
Natjecatelj koji je uspio s najpovoljnijom ponudom (Kupac) dužan je cjelokupni iznos cijene postignut u Natječaju, odnosno
iznos prve rate ako je ugovorena obročna otplata, umanjeno za iznos uplaćenog jamstva uplatiti na žiro-račun Proračuna
Općine Đulovac IBAN:HR28 2390001 1810500002 sa pozivom na broj 68 7757 - OIB tvrtke, odnosno OIB za fizičke osobe
u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora, u protivnom smatra se da je natjecatelj odustao od ponude u kojem slučaju
gubi pravo na povrat uplaćenog jamstva.
Upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini u zemljišnim knjigama kupac stječe na temelju ugovora i potvrde Općine kojom
kupac dokazuje da je uplatio kupoprodajnu cijenu.
Rokovi i način obročne uplate utvrdit će se kupoprodajnim ugovorom.
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Kupoprodajni ugovor sklopit će se najkasnije u roku od osam (8) dana od dana kada natjecatelj primi obavijest da je utvrđen
najpovoljnijim ponuđačem.
Kupac snosi troškove ovjere potpisa, provedbu Ugovora u zemljišnim knjigama i porez na promet a prodavatelj snosi trošak
postupka usmenog javnog nadmetanja, objave obavijesti i izrade teksta Ugovora.
Natjecatelju koji u natječaju ne uspije ili iz bilo kojih razloga u natječaju ne sudjeluje, uplaćena jamčevina vratit će se odmah
po okončanju nadmetanja.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, u pravilu, platiti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora. U slučaju
zakašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti zakonsku zateznu kamatu za vrijeme
zakašnjenja.
Iznimno, općinski načelnik, odnosno Općinsko vijeće sukladno Odluci o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br.1/2019) može odobriti obročnu prodaju
poslovnog prostora u najviše u 15 (petnaest) jednakih godišnjih obroka uz godišnju kamatnu stopu u visini eskontne stope
Hrvatske narodne banke.
Ukoliko se kupoprodajna cijena isplaćuje u obrocima, na zahtjev kupca, načelnik, odnosno Općinsko vijeće sukladno Zakonu
i Statutu Općine, te Odluci o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac
(„Službeni glasnik Općine Đulovac“ br.1/2019) može dozvoliti uknjižbu prava vlasništva i prije isplate kupoprodajne cijene
uz uknjižbu prava zaloga na nekretnini koja je predmet kupoprodaje u visini iz kupoprodajnog ugovora, u korist Općine.
Općina Đulovac zadržava pravo da u cijelosti ili u jednom dijelu poništi postupak javnog nadmetanja i da ne prihvati nijednu
ponudu bez obaveze da natjecatelje obavijesti o razlozima za takav postupak.
V.
Tekst javnog natječaja sastavni je dio ove Odluke i nalazi se u prilogu, a objaviti će se u "043 Bjelovarski tjednik“", oglasnoj
ploči i na web stranici Općine Đulovac (www.djulovac.hr ).
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit 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
Općinski načelnik
Klasa: 943-01/21-01/1-1
Ur.broj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 09. ožujak 2021. godine
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII, 2/XIII i 2/2018 i 6/2019Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), i članka 20. Odluke o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br.1/2019) i Odluke o
raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac prikupljanjem pisanih ponuda Klasa:
943-01/21-01/1, urbroj:211/05-03-21-03 od 09.03.2021. ,Općinski načelnik donosi:
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provođenje Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine
Đulovac prikupljanjem pisanih ponuda
Članak 1.
Osniva se Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac prikupljanjem
pisanih ponuda ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) označenog kao :
1. nekretnina označena kao k.č.br. 949/1
Mali Bastaji
2. nekretnina označena kao k.č.br. 950/1
Mali Bastaji
3. nekretnina označena kao k.č.br. 951/1
Mali Bastaji
4. nekretnina označena kao k.č.br. 951/3
Mali Bastaji
5. nekretnina označena kao k.č.br. 951/5
Mali Bastaji

k.o. Mali Bastaji oranica Šibovo Polje sa 43901 m² upisana u z.k.ul.br. 628 k.o.
k.o. Mali Bastaji oranica Šibovo Polje sa 39126 m² upisana u z.k.ul.br. 628 k.o.
k.o. Mali Bastaji oranica Šibovo Polje sa 2719 m² upisana u z.k.ul.br. 544 k.o.
k.o. Mali Bastaji oranica Šibovo Polje sa 24158 m² upisana u z.k.ul.br. 544 k.o.
k.o. Mali Bastaji oranica Šibovo Polje sa 24158 m² upisana u z.k.ul.br. 544 k.o.

Članak 2.
Za članove Povjerenstva za raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac
prikupljanjem pisanih ponuda ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) iz čl. 1 ove Odluke imenuju se:
1. Elvir Purić, dip.iur. za predsjednika
2. Josip Kastmiler, pročelnik JUO za člana
3. Branislav Bijelić, komunalni redar za člana
Zadatak Povjerenstva iz članka 2. ove Odluke je:

Članak 3.

- utvrditi najpovoljnijeg ponuditelja,
- sastaviti zapisnik o svom radu,
- dozvoliti ponuditeljima koji su podnijeli ponude na javni natječaj za prodaju nekretnina da
prisustvuju otvaranju ponuda osobno ili putem opunomoćenika.
-prije otvaranja pristiglih ponuda, utvrditi broj zaprimljenih ponuda, te identitet nazočnih ponuditelja ili njihovih
opunomoćenika ,
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-uzeti od ovlaštenih predstavnika/opunomoćenika Ponuditelja valjanu pisanu punomoć potpisanu i ovjerenu od
ovlaštene osobe za zastupanje i predstavljanje pravne osobe ,odnosno ako punomoć daje fizička osoba ,
-otvoriti primljene ponude prema redoslijedu njihovog zaprimanja,
-utvrditi da li su ponude pravovremene i potpune ,
-nakon otvaranja ponuda pročitati sadržaj svake otvorene valjane (pravovremene i potpune ) ponude ,
-nepravovremene i nepotpune ponude Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje, već će odmah utvrditi njihovu
nevaljanost te napomenu o nevaljanosti unijeti u zapisnik,
- utvrditi najpovoljnijeg ponuditelja,
- sastaviti zapisnik o svom radu
Članak 4.
Povjerenstvo dostavlja zapisnik o svom radu Općinskom načelniku/ vijeću Općine Đulovac na temelju kojeg će općinski
načelnik/vijeće donijeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će se prodati nekretnina u vlasništvu Općine
Đulovac .
Članak 5.
Za sve što nije navedeno u ovoj odluci primjenjivat će se odredbe iz Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br.1/2019).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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16.
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 361-08/21-01/5
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac 11. ožujka 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 izvođenjem radova na izgradnji mrtvačnice u Borovoj
Kosi.., ev. br. nabave 22-EVM-JN/2021, klasa: 361-08/21-01/4 ,urbroj:2111/05-03-21-03 od 11.03.2021. Općinski načelnik
Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za za izvođenjem radova na izgradnji mrtvačnice u Borovoj
Kosi.., ev. br. nabave 22-EVM-JN/2021
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 izvođenjem radova
na izgradnji mrtvačnice u Borovoj Kosi ev. br. nabave 22-EVM-JN/2021, klasa: 361-08/21-01/2 ,urbroj:2111/05-03-21-03 od
04.03.2021. kao najpovoljnijeg ponuditelja odabire:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU
Naziv
Sjedište

OPIS

MARIO obrt za građevinske radove i popravak vozila,
vl. Mario Arabadžić, OIB97078569932
Donji Daruvar, Milke Trnine 3, 43 500 Daruvar

Cijena ponude [u kn bez PDV-a]

217.927,50 kn
PREDMET NABAVE:
Temeljni podaci o provedenom postupku nabave:
NAZIV
NARUČITELJ
i. Naziv
ii. Sjedište
iii. Matični broj
iv. OIB:
4. PODACI O NABAVI
i. Broj nadmetanja
ii. Javno oglašavanje
3.

Članak 2.
OPIS
Općina Đulovac
Općina Đulovac
Đulovac, Đurina 132
02554666
83207178681
E-22-EVM-JN/2021
Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za
izvođenjem radova na izgradnji mrtvačnice u Borovoj Kosi.., ev.
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br. nabave 22-EVM-JN/2021, klasa: 361-08/21-01/2
,urbroj:2111/05-03-21-03 od 04.03.2021.
Pozivi za dostavu ponuda sa dokumentacijom poslani su
gospodarskim subjektima elektronskom poštom dana
04.03.2021.
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
izvođenjem radova na izgradnji mrtvačnice u Borovoj Kosi.., ev.
br. nabave 22-EVM-JN/2021, klasa: 361-08/21-01/2
,urbroj:2111/05-03-21-03 od 04.03.2021.
CPV- 45212360-7 Građevinski radovi na vjerskim objektima
219.000,00 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

4. Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića
6, E-mail: pzskocaj@net.hr
5. ELMO d.o.o. za proizvodnju trgovinu i radove d.o.o.
Ignjatička bb, 43 290 Grubišno Polje, e-mail: elmo@elmo.hr
6. MARIO obrt za građevinske radove i popravak vozila, vl.
Mario Arabadžić, Donji Daruvar, Milke Trnine 3 , e-mail:
marioarabadzic1@gmail.com

vi. Broj zaprimljenih ponuda i naziv ponuditelja

1 (jedna)
1. MARIO obrt za građevinske radove i popravak vozila, vl. Mario
Arabadžić, Donji Daruvar, Milke Trnine 3
MARIO obrt za građevinske radove i popravak vozila, vl. Mario
Arabadžić, Donji Daruvar, Milke Trnine 3
uz ispunjavan je osnovnih uvjete iz Poziva ponudio i ekonomski
najpovoljniju ponudu

poziv:

vii. Odabrani ponuditelj
viii. Razlog odabira

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

Naziv
Sjedište

Članak 3.

OPIS

MARIO obrt za građevinske radove i popravak vozila, vl.
Mario Arabadžić, OIB97078569932
Donji Daruvar, Milke Trnine 3, 43 500 Daruvar

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

217.927,50
54.481,88

Cijena ponude [u kn sa PDV-om]

272.409,38

RAZLOZI ODABIRA, OBILJEŽJA I PREDNOSTI ODABRANE PONUDE:
Članak 4.
Nakon pregleda i ocjene ponude, ovlašteni predstavnici Naručitelja utvrdili su da je ponuda MARIO obrt za građevinske
radove i popravak vozila, vl. Mario Arabadžić, OIB97078569932 jedina pristigla ponuda koja ispunjava 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 izvođenju radova
IZVORI FINANCIRANJA:

Članak 8.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su iz sredstava proračuna općine Đulovac za 2021. godinu -program
Program:1004: IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost: Akt. K100403 –Kapitalne donacije mjesnoj samoupravi, pozicija; 232izgradnja mrtvačnice u Borovoj Kosi: ekonomska klasifikacija: 42129-ostali poslovni građevinski objekti.
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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17.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 404-03/21-01/7
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac 11. ožujka 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 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 pružanjem usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i opremanju
dječjeg igrališta u sklopu Dječjeg vrtića „Sunce“ u Đulovcu
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 6/21 od 08.02.2021. poduzeća SAN CONSULTING j.d.o.o Ive Vojnovića
5, Daruvar OIB: 59212858255 za pružanje pružanjem usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i
opremanju dječjeg igrališta u sklopu Dječjeg vrtića „Sunce“ u Đulovcu u ukupnom iznosu od 10.200,00 kn.
Ponuditelj je oslobođen plaćanja PDV-a sukladno čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u (narodne Novine br. 106/18, 121/19 i
138/20).
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :
r.br.

1

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed. mjera

Količina

Cijena (bez
PDV-a)

Iznos

pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji
i opremanju dječjeg igrališta u sklopu Dječjeg vrtića „Sunce“ u Đulovcu

km

1

10200,00

10200,00

SVEUKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

10.200,00 kn
0,00 kn
10.200,00 kn

CPV-71247000-1 – Nadzor nad građevinskim radovima
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 iz sredstava proračuna općine Đulovac za 2021. godinu -program
Program:1004: IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost: Akt. K100407 Rekonstrukcija javnih površina i spomenika pozicija; 271Izgradnja dječjeg igrališta i parkirališta kod DV Sunce u Đulovcu: ekonomska klasifikacija: 42129-ostali poslovni građevinski
objekti.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
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Obrazloženje:
Člankom 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.10/2018) određeno je da se:
(1) Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna (bez uključenog PDV-a) provodi
se izdavanjem narudžbenice i/ili zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom temeljem jedne ponude
koja je prethodno zatražena elektroničkim putem, telefaksom ili telefonski.
(2) Narudžbenica obvezno sadrži podatke o: odjelu koji izdaje narudžbenicu, osobi koja pokreće nabavu, vrsti
roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih
cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja, gospodarskom subjektu – (dobavljaču). Narudžbenicu potpisuje
odgovorna osoba naručitelja.
(3) Za nabavu usluga iz točke 1. i 2. ovog članka obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju intelektualne
i osobne usluge, kao i kod stjecanja nefinancijske imovine.
(4) Ugovor potpisuje općinski načelnik.
(5) Evidenciju o izdanim narudžbenicama iz ovog članka vodi nadležna službena osoba za javnu nabavu/financije unutar
Jedinstvenog upravnog odjela.
Sukladno navedenom , poduzeću SAN CONSULTING j.d.o.o Ive Vojnovića 5, Daruvar OIB: 59212858255 upućen je
Zahtjev za dostavu ponude za pružanjem usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i opremanju dječjeg
igrališta u sklopu Dječjeg vrtića „Sunce“ u Đulovcu., Klasa: 404-03/21-01/6, Urbroj: 2111/05-03-21-03 od 08.03.2021. ,
procijenjene vrijednosti nabave 11.000,00 kn bez PDV-a.
Vrijednost radova na izgradnji i opremanju dječjeg igrališta u sklopu Dječjeg vrtića „Sunce“ u Đulovcu iznosi 387.380,20 kn
( bez uključenog PDV-a)
Subjekt je dana 10.03.2021. dostavio ponudu br.06/2021 od za pružanjem usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova
na izgradnji i opremanju dječjeg igrališta u sklopu Dječjeg vrtića „Sunce“ u Đulovcu u iznosu od 10.200,00 kn bez uključenog
PDV-a, što je sukladno članku 7. st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni
glasnik Općine Đulovac br.10/2018), te je riješeno kao u članku 1. ove Odluke.
Sa gospodarskim subjektom iz članka 1. ove Odluke Naručitelj će sklopiti ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora , te
će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za
ugovorene usluge.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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18.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC

Klasa: 361-08/21-01/6
Urbroj: 2111/05-03-21-03

Đulovac 15. ožujka 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 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 pružanjem usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji mrtvačnice u
Borovoj Kosi
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 07/21 od 12.03.2021. poduzeća SAN CONSULTING j.d.o.o
Ive
Vojnovića 5, Daruvar OIB: 59212858255 za pružanje pružanjem usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na
izgradnji mrtvačnice u Borovoj Kosi u ukupnom iznosu od 6. 200,00 kn.
Ponuditelj je oslobođen plaćanja PDV-a sukladno čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u (narodne Novine br. 106/18, 121/19 i
138/20).
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :
r.br.

1

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova
na izgradnji mrtvačnice u Borovoj Kosi

Jed.
mjera

Količina

Cijena (bez
PDV-a)

km

1

6200,00

SVEUKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos

6200,00
6.200,00 kn
0,00 kn
6.200,00 kn

CPV-71247000-1 – Nadzor nad građevinskim radovima
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 iz sredstava proračuna općine Đulovac za 2021. godinu -program
Program:1004: IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost: Akt. K100403 –Kapitalne donacije mjesnoj samoupravi, pozicija; 232izgradnja mrtvačnice u Borovoj Kosi: ekonomska klasifikacija: 42129-ostali poslovni građevinski objekti.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
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Obrazloženje:
Člankom 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.10/2018) određeno je da se:
(1) Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna (bez uključenog PDV-a) provodi
se izdavanjem narudžbenice i/ili zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom temeljem jedne ponude
koja je prethodno zatražena elektroničkim putem, telefaksom ili telefonski.
(2) Narudžbenica obvezno sadrži podatke o: odjelu koji izdaje narudžbenicu, osobi koja pokreće nabavu, vrsti
roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih
cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja, gospodarskom subjektu – (dobavljaču). Narudžbenicu potpisuje
odgovorna osoba naručitelja.
(3) Za nabavu usluga iz točke 1. i 2. ovog članka obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju intelektualne
i osobne usluge, kao i kod stjecanja nefinancijske imovine.
(4) Ugovor potpisuje općinski načelnik.
(5) Evidenciju o izdanim narudžbenicama iz ovog članka vodi nadležna službena osoba za javnu nabavu/financije unutar
Jedinstvenog upravnog odjela.
Sukladno navedenom , poduzeću SAN CONSULTING j.d.o.o Ive Vojnovića 5, Daruvar OIB: 59212858255 upućen je
Zahtjev za dostavu ponude za pružanjem usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i opremanju dječjeg
igrališta u sklopu Dječjeg vrtića „Sunce“ u Đulovcu., Klasa: 404-03/21-01/6, Urbroj: 2111/05-03-21-03 od 08.03.2021. ,
procijenjene vrijednosti nabave 11.000,00 kn bez PDV-a.
Vrijednost radova na izgradnji i opremanju dječjeg igrališta u sklopu Dječjeg vrtića „Sunce“ u Đulovcu iznosi 387.380,20 kn
( bez uključenog PDV-a)
Subjekt je dana 10.03.2021. dostavio ponudu br.06/2021 od za pružanjem usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova
na izgradnji i opremanju dječjeg igrališta u sklopu Dječjeg vrtića „Sunce“ u Đulovcu u iznosu od 10.200,00 kn bez uključenog
PDV-a, što je sukladno članku 7. st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni
glasnik Općine Đulovac br.10/2018), te je riješeno kao u članku 1. ove Odluke.
Sa gospodarskim subjektom iz članka 1. ove Odluke Naručitelj će sklopiti ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora , te
će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za
ugovorene usluge.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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19.
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 361-08/21-02/5
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac 12. ožujka 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 izvođenjem radova na izgradnji asfaltnog sportskog
igrališta polivalentne namjene s uređenjem prilaznog puta i parkirališta u Koreničanima, Evidencijski broj nabave: E-21EMV/2021-JN , klasa: 404-03/21-02/4, urbroj:2111-05-03-21-03 od 12.03.2021. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi
slijedeću
ODLUKU
objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na izgradnji asfaltnog sportskog
igrališta polivalentne namjene s uređenjem prilaznog puta i parkirališta u Koreničanima
ev. br. nabave 21-EVM-JN/2021
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 izvođenjem radova
na izgradnji asfaltnog sportskog igrališta polivalentne namjene s uređenjem prilaznog puta i parkirališta u Koreničanima,
Evidencijski broj nabave: E-21-EMV/2021-JN , klasa: 404-03/21-02/2, urbroj:2111-05-03-21-03 od 05.03.2021. kao
najpovoljnijeg ponuditelja odabire:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU

OPIS

Naziv

Poljoprivredna zadruga "Skočaj" OIB:889452198889

Sjedište

Ulica bana J. Jelačića 6, 43 522 Đulovac

Cijena ponude [u kn bez PDV-a]

335.681,00 kn
PREDMET NABAVE:
Temeljni podaci o provedenom postupku nabave:

Članak 2.

NAZIV
5.

NARUČITELJ
Naziv
Sjedište
Matični broj
OIB:

i.
ii.
iii.
iv.

OPIS
Općina Đulovac
Općina Đulovac
Đulovac, Đurina 132
02554666
83207178681
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PODACI O NABAVI

6.

E-21-EVM-JN/2021
Pozivu za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za
izvođenjem radova na izgradnji asfaltnog sportskog igrališta
polivalentne namjene s uređenjem prilaznog puta i parkirališta u
Koreničanima, Evidencijski broj nabave: E-21-EMV/2021-JN ,
klasa: 404-03/21-02/2, urbroj:2111-05-03-21-03 od 05.03.2021.
Pozivi za dostavu ponuda sa dokumentacijom poslani su
gospodarskim subjektima elektronskom poštom dana
05.03.2021.
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)
Pozivu za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za
izvođenjem radova na izgradnji asfaltnog sportskog igrališta
polivalentne namjene s uređenjem prilaznog puta i parkirališta u
Koreničanima, Evidencijski broj nabave: E-21-EMV/2021-JN ,
klasa: 404-03/21-02/2, urbroj:2111-05-03-21-03 od 05.03.2021.
CPV-45212200-8 -Radovi na izgradnji sportskih objekata
336.000,00 kn

i. Broj nadmetanja
ii. Javno oglašavanje

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

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

poziv:

x. Broj zaprimljenih ponuda i naziv ponuditelja
xi. Odabrani ponuditelj
xii. Razlog odabira

7. CESTE d.d., J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar; e-mail:
tehnicka.priprema@ceste-bjelovar.hr
8. Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića
6, E-mail: pzskocaj@net.hr
9. DARKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti, J: Kozarca 19,
Daruvar, e:mail: dario.kolouch@darkom-daruvar.hr
1 (jedna)
1. Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića
6
Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6
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

Poljoprivredna zadruga "Skočaj" OIB:889452198889

Sjedište

Ulica bana J. Jelačića 6, 43 522 Đulovac

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

335.681,00
83.920,00

Cijena ponude [u kn sa PDV-om]

419.601,25

RAZLOZI ODABIRA, OBILJEŽJA I PREDNOSTI ODABRANE PONUDE:
Članak 4.
Nakon pregleda i ocjene ponude, ovlašteni predstavnici Naručitelja utvrdili su da je ponuda Poljoprivredna zadruga "Skočaj"
OIB:889452198889, bana J. Jelačića 6, Đulovac jedina pristigla ponuda koja ispunjava sve uvjete iz Poziva .
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RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA:
Nije bilo razloga isključenja ponuditelja.
RAZLOZI ODBIJANJA PONUDA:
Nije bilo
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Članak 5.

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 izvođenju radova
IZVORI FINANCIRANJA:
Članak 8.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su iz sredstava proračuna općine Đulovac za 2021. godinu -program
Program:1004: IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost: Akt. K100403 –Kapitalne donacije mjesnoj samoupravi, pozicija; 209izgradnja asfaltnog sportskog igrališta u naselju Koreničani: ekonomska klasifikacija: 42129-ostali poslovni građevinski
objekti.
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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20.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 404-03/21-01/7
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac 15. ožujka 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 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 pružanjem usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji
asfaltnog sportskog igrališta polivalentne namjene s uređenjem prilaznog puta i parkirališta u Koreničanima
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 08/21 od 12.03.2021. poduzeća SAN CONSULTING j.d.o.o
Ive
Vojnovića 5, Daruvar OIB: 59212858255 za pružanje pružanjem usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na
izgradnji asfaltnog sportskog igrališta polivalentne namjene s uređenjem prilaznog puta i parkirališta u Koreničanima u
ukupnom iznosu od 9.600,00 kn.
Ponuditelj je oslobođen plaćanja PDV-a sukladno čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u (narodne Novine br. 106/18).
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :
r.br.

1

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova
na izgradnji asfaltnog sportskog igrališta polivalentne
namjene s uređenjem prilaznog puta i parkirališta u
Koreničanima

Jed.
mjera

Količina

Cijena (bez
PDV-a)

km

1

9600,00

SVEUKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos

9600,00

9.600,00 kn
0,00 kn
9.600,00 kn

CPV-71247000-1 – Nadzor nad građevinskim radovima
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 iz sredstava proračuna općine Đulovac za 2021. godinu -program
Program:1004: IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost: Akt. K100403 –Kapitalne donacije mjesnoj samoupravi, pozicija; 209izgradnja asfaltnog sportskog igrališta u naselju Koreničani: ekonomska klasifikacija: 42129-ostali poslovni građevinski
objekti.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
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Obrazloženje:
Člankom 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.10/2018) određeno je da se:
(1) Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna (bez uključenog PDV-a) provodi
se izdavanjem narudžbenice i/ili zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom temeljem jedne ponude
koja je prethodno zatražena elektroničkim putem, telefaksom ili telefonski.
(2) Narudžbenica obvezno sadrži podatke o: odjelu koji izdaje narudžbenicu, osobi koja pokreće nabavu, vrsti
roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih
cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja, gospodarskom subjektu – (dobavljaču). Narudžbenicu potpisuje
odgovorna osoba naručitelja.
(3) Za nabavu usluga iz točke 1. i 2. ovog članka obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju intelektualne
i osobne usluge, kao i kod stjecanja nefinancijske imovine.
(4) Ugovor potpisuje općinski načelnik.
(5) Evidenciju o izdanim narudžbenicama iz ovog članka vodi nadležna službena osoba za javnu nabavu/financije unutar
Jedinstvenog upravnog odjela.
Sukladno navedenom , poduzeću SAN CONSULTING j.d.o.o Ive Vojnovića 5, Daruvar OIB: 59212858255 upućen je
Zahtjev za dostavu ponude za pružanjem usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji asfaltnog sportskog
igrališta polivalentne namjene s uređenjem prilaznog puta i parkirališta u Koreničanima, Klasa: 404-03/21-01/6, Urbroj:
2111/05-03-21-03 od 12.03.2021. , procijenjene vrijednosti nabave 10.000,00 kn bez PDV-a.
Vrijednost radova na izgradnji asfaltnog sportskog igrališta polivalentne namjene s uređenjem prilaznog puta i parkirališta u
Koreničanima iznosi 335.681,00 kn bez uključenog PDV-a).
Subjekt je dana 12.03.2021. dostavio ponudu br.08/2021 od za pružanjem usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova
na izgradnji asfaltnog sportskog igrališta polivalentne namjene s uređenjem prilaznog puta i parkirališta u Koreničanima, u
iznosu od 9.600,00 kn bez uključenog PDV-a, što je sukladno članku 7. st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne
nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018), te je riješeno kao u članku 1. ove Odluke.
Sa gospodarskim subjektom iz članka 1. ove Odluke Naručitelj će sklopiti ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora , te
će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za
ugovorene usluge.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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21.
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 340-03/21-01/5
Ur. broj: 2111/05-03-21-03
Datum: 17. ožujak 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 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 izvođenjem radova na rekonstrukciji mosnog prijelaza preko
potoke Rijeka u naselju Maslenjača, ev. br. nabave 26-EVM-JN/2021, Klasa: 340-03/21-01/4, urbroj:2111-05-03-21-03 od
16.03.2021. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na rekonstrukciji mosnog prijelaza
preko potoke Rijeka u naselju Maslenjača, ev. br. nabave 26-EVM-JN/2021
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 izvođenjem radova
na rekonstrukciji mosnog prijelaza preko potoke Rijeka u naselju Maslenjača, ev. br. nabave 26-EVM-JN/2021, Klasa: 34003/21-01/2, urbroj:2111-05-03-21-03 od 10.03.2021. kao najpovoljnijeg ponuditelja odabire:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU

OPIS

Naziv

Poljoprivredna zadruga "Skočaj" OIB:889452198889

Sjedište

Ulica bana J. Jelačića 6, 43 522 Đulovac

Cijena ponude [u kn bez PDV-a]

422.726,00 kn
PREDMET NABAVE:
Temeljni podaci o provedenom postupku nabave:
NAZIV
NARUČITELJ
i. Naziv
ii. Sjedište
iii. Matični broj
iv. OIB:
8. PODACI O NABAVI
i. Broj nadmetanja
ii. Javno oglašavanje
7.

Članak 2.
OPIS
Općina Đulovac
Općina Đulovac
Đulovac, Đurina 132
02554666
83207178681
E-26-EVM-JN/2021
Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za
izvođenjem radova na rekonstrukciji mosnog prijelaza preko
potoke Rijeka u naselju Maslenjača, ev. br. nabave 26-EVM-
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JN/2021, klasa: Klasa: 340-03/21-01/2, urbroj:2111-05-03-21-03
od 10.03.2021
Pozivi za dostavu ponuda sa dokumentacijom poslani su
gospodarskim subjektima elektronskom poštom dana
10.03.2021.
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)
izvođenje radova na rekonstrukciji mosnog prijelaza preko
potoke Rijeka u naselju Maslenjača, ev. br. nabave 26-EVMJN/2021,
CPV-45221119-9 - Građevinski radovi obnove mosta
423.442,50 kn

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

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

poziv:

xiv. Broj zaprimljenih ponuda i naziv ponuditelja
xv. Odabrani ponuditelj
xvi. Razlog odabira
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10. CESTE d.d., J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar; e-mail:
tehnicka.priprema@ceste-bjelovar.hr
11. Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana
J.Jelačića 6, E-mail: pzskocaj@net.hr
12. DARKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti, J: Kozarca 19,
Daruvar, e:mail: dario.kolouch@darkom-daruvar.hr
1 (jedna)
Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6
Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6
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

Poljoprivredna zadruga "Skočaj" OIB:889452198889

Sjedište

Ulica bana J. Jelačića 6, 43 522 Đulovac

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

422.726,00
105.681,50

Cijena ponude [u kn sa PDV-om]

528.407,50

RAZLOZI ODABIRA, OBILJEŽJA I PREDNOSTI ODABRANE PONUDE:
Članak 4.
Nakon pregleda i ocjene ponude, ovlašteni predstavnici Naručitelja utvrdili su da je ponuda Poljoprivredna zadruga "Skočaj"
OIB:889452198889, bana J. Jelačića 6, Đulovac 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 izvođenju radova
IZVORI FINANCIRANJA:

Članak 8.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su iz sredstava proračuna općine Đulovac za 2021. godinu -program
Program:1004: IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost: Akt. K100404 –Cestovna infrastruktura pozicija; 272- rekonstrukcija
mosta u Maslenjači: ekonomska klasifikacija: 42129-ostali poslovni građevinski objekti.
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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22.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC

Klasa: 340-03/21-01/7
Ur. broj: 2111/05-03-21-03
Datum: 18. ožujak 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« broj 2/XII, 2/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 pružanjem usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji
mosnog prijelaza preko potoke Rijeka u naselju Maslenjača
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 09/21 od 17.03.2021. poduzeća SAN CONSULTING j.d.o.o
Ive
Vojnovića 5, Daruvar OIB: 59212858255 za pružanje pružanjem usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na
rekonstrukciji mosnog prijelaza preko potoke Rijeka u naselju Maslenjača, ev. br. nabave 26-EVM-JN/2021 u ukupnom
iznosu od 11.800,00 kn.
Ponuditelj je oslobođen plaćanja PDV-a sukladno čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u (narodne Novine br. 106/18).
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :
r.br.
1

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

Količina

pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova
na rekonstrukciji mosnog prijelaza preko potoke Rijeka u
naselju Maslenjača, ev. br. nabave 26-EVM-JN/2021

km

1

Cijena
(bez PDVa)
11800,00

SVEUKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
11800,00
11.800,00 kn
0,00 kn
11.800,00 kn

CPV-71247000-1 – Nadzor nad građevinskim radovima
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 iz sredstava proračuna općine Đulovac za 2021. godinu -program
Program:1004: IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost: Akt. K100404 –Cestovna infrastruktura pozicija; 272- rekonstrukcija
mosta u Maslenjači: ekonomska klasifikacija: 42129-ostali poslovni građevinski objekti.
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
Obrazloženje:
Člankom 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.10/2018) određeno je da se:
(1) Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna (bez uključenog PDV-a) provodi
se izdavanjem narudžbenice i/ili zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom temeljem jedne ponude
koja je prethodno zatražena elektroničkim putem, telefaksom ili telefonski.
(2) Narudžbenica obvezno sadrži podatke o: odjelu koji izdaje narudžbenicu, osobi koja pokreće nabavu, vrsti
roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih
cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja, gospodarskom subjektu – (dobavljaču). Narudžbenicu potpisuje
odgovorna osoba naručitelja.
(3) Za nabavu usluga iz točke 1. i 2. ovog članka obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju intelektualne
i osobne usluge, kao i kod stjecanja nefinancijske imovine.
(4) Ugovor potpisuje općinski načelnik.
(5) Evidenciju o izdanim narudžbenicama iz ovog članka vodi nadležna službena osoba za javnu nabavu/financije unutar
Jedinstvenog upravnog odjela.
Sukladno navedenom , poduzeću SAN CONSULTING j.d.o.o Ive Vojnovića 5, Daruvar OIB: 59212858255 upućen je
Zahtjev za dostavu ponude za pružanjem usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji mosnog
prijelaza preko potoke Rijeka u naselju Maslenjača, ev. br. nabave 26-EVM-JN/2021, Klasa: 340-03/21-01/6, Urbroj:
2111/05-03-21-03 od 17.03.2021. , procijenjene vrijednosti nabave 12.500,00 kn bez PDV-a.
Vrijednost radova na rekonstrukciji mosnog prijelaza preko potoke Rijeka u naselju Maslenjača iznosi 422.726,00 kn bez
uključenog PDV-a).
Subjekt je dana 17.03.2021. dostavio ponudu br.09/2021 od za pružanjem usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova
na rekonstrukciji mosnog prijelaza preko potoke Rijeka u naselju Maslenjača, ev. br. nabave 26-EVM-JN/2021 u iznosu
od 11.800,00 kn bez uključenog PDV-a, što je sukladno članku 7. st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018), te je riješeno kao u članku 1. ove Odluke.
Sa gospodarskim subjektom iz članka 1. ove Odluke Naručitelj će sklopiti ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora , te
će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za
ugovorene usluge.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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23.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 940-03/21-01/3
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 19. ožujak 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 izradu procijene vrijednosti nekretnine
Članak 1.
Ovim Odlukom prihvaća se ponuda od 19.03.2021. FEBUS d.o.o. za proizvodnju trgovinu i usluge iz Daruvara,
Radićeva 17, zastupanom po dipl. ing. građ Željku Petroviću OIB:90884918768 , ovlaštenom certifikatoru sukladno Rješenju
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, klasa:UP/I-360-02/12-18/5, urbroj:531-01-12-5 od 15.03.2012. od 19.09.
2013. za pružanjem usluga revizije procijene tržišne vrijednosti nekretnina u ukupnom iznosu od 5.500,00 kuna. U cijenu
je uključen PDV.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. Ove Odluke obuhvaća:
r.br.
1
2
3
4

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

Količina

procjena vrijednosti nekretnine građevinsko i poljoprivredno
zemljište zk.ul.br. 1196 k.o. Valiki Bastaji
procjena vrijednosti nekretnine građevinsko zemljište zk.ul.br. 290 i
251 k.o. Puklica
procjena vrijednosti nekretnine građevinsko i poljoprivredno
zemljište zk.ul.br. 133 k.o. Đulovac
procjena vrijednosti nekretnine poljoprivredno zemljište zk.ul.br.
290 k.o. Cjepidlake

kom

1

Cijena
(bez PDVa)
1200,00

kom

1

1200,00

1200,00

kom

1

1200,00

1200,00

kom

1

800,00

800,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
1200,00

4400,00
1.100,00 kn
5.500,00 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 na način da će 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, a teretiti će se Program 1002JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA, Aktivnost:100202:Priprema akata iz djelokruga JUO, pozicija: 39: ekonomska
klasifikacija:32399:Ostale nespomenute usluge, pozicija:39.
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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24.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
KLASA: 402-03/21-01/2-2-2
URBROJ: 2111/05-03-21-03
Đulovac 3. ožujka 2021.
Na temelju članka 27. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII
, te 2/XIII, 2/2018 i 6/2019 - Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), te Prijedloga liste prvenstva
Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata javnih potreba Općine Đulovac za razvoj civilnog društva
koje provode udruge za 2021. godinu,, 402-03/21-01/2-2-1, urbroj:2111/05-03-21-03 od 01.03. 2020. načelnik Općine
Đulovac donosi
ODLUKU
o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac
za razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2021. godinu i visini financijske potpore

Članak 1.
Na temelju provedenog Javnog natječaja za za financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva iz
proračuna Općine Đulovac u 2021. godini (Klasa: 402-03/20-01/2-2, Urbroj: 2111-05-03-21-03 od 25.01.2020. godine), koji
je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Općine Đulovac,
www.djulovac.hr
dana 25.01.2020.
https://djulovac.hr/dokument/javni-natjecaj-za-financiranje-programa-projekata-javnih-potreba-za-razvoj-civilnog-drustvaiz-proracuna-opcine-dulovac-u-2021-godini/ donosi se odluka o sufinanciranju slijedećih programa/projekata koji u cijelosti
udovoljavaju administrativno-formalnim uvjetima Javnog natječaja te kriterijima za odabir programa/projekata, redom kako
slijedi:
r.br.

Naziv udruge

naziv programa/projekta

1

Zajednica kosovskih Hrvata
"LETNICA" Đurina 84, OIB:
38950092807
Udruga osoba s invaliditetom ,
Daruvar, P. Preradovića 26, OIB:
62087395920
UDRUGA HVIDR-a Daruvar, Daruvar,
S. Radića 12, OIB: 76927065043

Obilježavanje 27. obljetnice od doseljenja
Hrvata s Kosova

GRADSKI OGRANAK UDRUGE
HRVATSKIH DRAGOVOLJACA
DOMOVINSKOG RATA GRADA
DARUVARA, Toplički dol 5, Daruvar
OIB:20034461486
GRADSKI OGRANAK UDRUGE
HRVATSKIH DRAGOVOLJACA
DOMOVINSKOG RATA OPĆINE
DEANOVAC, Dežanovac 288,
OIB:43657070840

3
4

5

7

dodijeljeni iznos
novčane potpore
25.000,00

broj
bodova
61,00

Bolje sutra

9.300,00

66,00

Rehabilitacija u zajednici

25.000,00

71,67

"IDEMO DALJE"

5.000,00

54,67

Poboljšanje života hrvatskih branitelja

4.000,00

54,67

UKUPNO:

68.300,00
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Članak 2.
Sa Udrugama iz članka 1. ove Odluke kojima je odobrena financijska potpora, sklopiti će se Ugovor o financijskoj potpori,
kojim će se urediti međusobna prava i obveze.
Članak 3.
Ova Odluka objaviti će se na web stranici Općine Đulovac www.djulovac.hr i oglasnoj ploči Općine Đulovac, te se smatra i
dostavljenom sudionicima Javnog natječaja danom objave na web stranici Općine Đulovac.
Članak 4.
Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje mogu,
nakon primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor. Prigovor se podnosi pisanim putem u roku od 8 dana od dana
primitka predmetne obavijesti na adresu: Općina Đulovac, Đurina 132, 43 532 Đulovac
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac , na web stranici
Općine Đulovac www.djulovac.hr i oglasnoj ploči Općine Đulovac.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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25.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
KLASA: 402-03/21-01/2-1-2
URBROJ: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 3. ožujka 2021.
Na temelju članka 27. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII
te 2/XIII, 2/2018 i 6/2019 - Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), te Prijedloga liste prvenstva
Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu i kulturi za 2021.
godinu, klasa:402-03/21-02-1-1, urbroj:2111/05-03-21-03 od 01.03.2021. , načelnik Općine Đulovac donosi
ODLUKU
o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac
u sportu i kulturi koje provode udruge za 2021. godinu i visini financijske potpore
Članak 1.
Na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu i kulturi iz proračuna
Općine Đulovac u 2021. godini (Klasa: 402-03/21-01/2-1, Urbroj: 2111-05-03-21-03 od 25.01.2021. godine), koji je objavljen
na oglasnoj ploči i web stranici Općine Đulovac,
www.djulovac.hr
dana 25.01.2021..
godine
https://djulovac.hr/dokument/javni-natjecaj-za-financiranje-programa-projekata-javnih-potreba-u-sportu-i-kulturi-izproracuna-opcine-dulovac-u-2021-godini/ donosi se odluka o sufinanciranju slijedećih programa/projekata koji u cijelosti
udovoljavaju administrativno-formalnim uvjetima Javnog natječaja te kriterijima za odabir programa/projekata:
R.BR.
1

Podaci o udruzi

Naziv projekta

Konjički klub "Hrvatski sokol" Vukovje
ENDURANCE -natjecanje i edukacija u
17. OIB:68483170113
2021. godini
UKUPNO :

Dodijeljen iznos
20000,00

broj
bodova
67,33

20000,00

Članak 3.
Sa Udrugama iz članka 2. ove Odluke kojima je odobrena financijska potpora, sklopiti će se Ugovor o financijskoj potpori,
kojim će se urediti međusobna prava i obveze.
Članak 4.
Ova Odluka objaviti će se na web stranici Općine Đulovac www.djulovac.hr i oglasnoj ploči Općine Đulovac, te se smatra i
dostavljenom sudionicima Javnog natječaja danom objave na web stranici Općine Đulovac.
Članak 5.
Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje mogu,
nakon primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor. Prigovor se podnosi pisanim putem u roku od 8 dana od dana
primitka predmetne obavijesti na adresu: Općina Đulovac, Đurina 132, 43 532 Đulovac.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac , na web stranici
Općine Đulovac www.djulovac.hr i oglasnoj ploči Općine Đulovac.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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26.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 540-02/21-01/1
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac 11. ožujka 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 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 pružanjem usluga Ispitivanje i analize procjednih i otpadnih voda
na odlagalištu otpada „Cjepidlake“
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda br.236/P1/1 od 11.03.2021 poduzeća Eurofins Croatiakontrola d.o.o.
Karlovačka cesta 4 L , Zagreb OIB:50024748563 za pružanje pružanjem usluga ispitivanja i analize procjednih i otpadnih
voda na odlagalištu otpada „Cjepidlake“u ukupnom iznosu od 12.487,50 kn.
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :
r.br.
1

2
3

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera
kom

Ispitivanje procjedne vode na odlagalištu otpada
„Cjepidlake“, sukladno pokazateljima navedenim u
Pravilniku o graničnim vrijednostima emisije
otpadnih voda (NN 26/20), prilog 16.
Ispitivanje podzemne vode na odlagalištu otpada
"Cjepidlake"
Ispitivanje površinske vode na odlagalištu otpada
"Cjepidlake

Količina
1

Cijena
(bez PDV-a)
3590,00

Iznos

kom

1

3200,00

3200,00

kom

1

3200,00

3200,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO :

9.990,00 kn
2.497,50 kn
12.487,50 kn

3590,00

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 iz sredstava proračuna općine Đulovac za 2021. godinu -program
Program:1004: Javna uprava i administracija, Aktivnost: A 100202 Pripremanje akata iz djelokruga JU, pozicija; 39- ostale
nespomenute usluge , : ekonomska klasifikacija: 32399- Ostale nespomenute usluge
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.

Obrazloženje:
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Člankom 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.10/2018) određeno je da se:
(1) Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna (bez uključenog PDV-a) provodi
se izdavanjem narudžbenice i/ili zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom temeljem jedne ponude
koja je prethodno zatražena elektroničkim putem, telefaksom ili telefonski.
(2) Narudžbenica obvezno sadrži podatke o: odjelu koji izdaje narudžbenicu, osobi koja pokreće nabavu, vrsti
roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih
cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja, gospodarskom subjektu – (dobavljaču). Narudžbenicu potpisuje
odgovorna osoba naručitelja.
(3) Za nabavu usluga iz točke 1. i 2. ovog članka obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju intelektualne
i osobne usluge, kao i kod stjecanja nefinancijske imovine.
(4) Ugovor potpisuje općinski načelnik.
(5) Evidenciju o izdanim narudžbenicama iz ovog članka vodi nadležna službena osoba za javnu nabavu/financije unutar
Jedinstvenog upravnog odjela.
Sukladno navedenom , od poduzeća Eurofins Croatiakontrola d.o.o. Karlovačka cesta 4 L , Zagreb i Nastavnog zavoda
za javno zdravstvo „dr. Andrija Štampar“ Mirogojska cesta 16. Zagreb, upućen je Zahtjev za dostavu ponude za uzimanje
uzoraka i analizu otpadnih voda na odlagalištu neopasnog otpada "Cjepidlake".
1. Eurofins Croatiakontrola d.o.o. dostavio je dana 11.03. ponudu br.236/P1/1 za pružanje pružanjem usluga ispitivanja i
analize procjednih i otpadnih voda na odlagalištu otpada „Cjepidlake“ u iznosu od 9.990,00 kn bez PDV-a
2. Nastavni zavoda za javno zdravstvo „dr. Andrija Štampar“ Mirogojska cesta 16. Zagreb dostavio je dana 12.03. ponudu
br. 39/21 za pružanje pružanjem usluga ispitivanja i analize procjednih i otpadnih voda na odlagalištu otpada „Cjepidlake“
u iznosu od 12.326,40 kn bez PDV-a
što je sukladno članku 7. st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik
Općine Đulovac br.10/2018), te je riješeno kao u članku 1. ove Odluke.
Danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac će ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za
ugovorene usluge.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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27.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 931-05/21-01/2
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac 16. ožujak 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 Izrada geodetskog elaborata za provedbu građevinske
dozvole
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 18/FIN/3 od 15.03.2021. poduzeća GEO MS j.d.o.o. Ivana Zajca 5,
Daruvar, OIB:73669836633 za pružanje geodetske usluge Izrada geodetskog elaborata za provedbu građevinske dozvole
(spajanje katastarskih čestica) na k.č.br.117, 120/1, 121/1 i 123/2 u k.o. Veliki Bastaji (dvorana Veliki Bastaji ) u ukupnom
iznosu od 5.000,00 kn.
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :
r.br.

1.

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Izrada geodetskog elaborata za provedbu građevinske dozvole
(spajanje katastarskih čestica) na k.č.br.117, 120/1, 121/1 i 123/2
u K.O.VELIKI BASTAJI (dvorana Veliki Bastaji)

Jed.
mjera

kom

Količina

Cijena
(bez PDV-a)

1

4000,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos

4000,00
4.000,00 kn
1.000,00 kn
5.000,00 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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«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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