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naziv
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na izgradnji nadstrešnice i opločenju ostalih
prostora na objektu mrtvačnice u Velikim Bastajima evidencijski broj nabave: E-I/1-EVM-JN/2018
Odluka o prihvaćanju ponude za pružanje usluga stručni nadzor na izvođenju radova na dovršetku
postojeće mrtvačnice u Velikim Bastajima
Odluka o pokretanju postupka slanja zahtjeva za dostavom ponuda za pružanje geodetskih usluga
(geodetske snimke, parcelacijskog elaborata i geodetske podloge) potrebnih za izradu idejnog i
glavnog projekta izgradnje komunalne infrastrukture u dijelu Poduzetničke zone Maslenjača
Odluka o prihvaćanju ponude za pružanje geodetskih usluga (geodetske snimke, parcelacijskog
elaborata i geodetske podloge) potrebnih za izradu idejnog i glavnog projekta izgradnje komunalne
infrastrukture u dijelu Poduzetničke zone Maslenjača, Evidencijski broj nabave: E-2/1-EVM-JN/2018
Odluka o pokretanju postupka slanja zahtjeva za dostavom ponuda za pružanje usluga izrade
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Đulovac
Odluka o prihvaćanju ponude za nabavom i dobavom posuđa za opremanje društvenog doma u
Borovoj Kosi
Odluke o izradi Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Đulovac
Odluka o prihvaćanju ponude za pružanje usluga izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac.
Evidencijski broj nabave: E-62/1-EVM-JN/2018
Odluka o isplati jubilarne nagrade-Jasna Erjavec
Odluka o početku postupka jednostavne nabave za izvođenjem radova na izradi pokusnopiezometarske bušotine s osvajanjem i pokusnim crpljenjem na lokalitetu Poduzetničke zone
Maslenjača- Mali Bastaji
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan
gospodarenja otpadom Općine Đulovac za razdoblje od 2017. do 2022. godine
Odluka o donaciji financijskih sredstava Radio klubu „JAN HUS“ Daruvar
Odluka o donaciji sredstava za sufinanciranje nabave električnih pastira
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na košnji
općinskih groblja na području Općine Đulovac u 2018. godini, ev.br. nabave E-28-2/-EVM-JN/2018
Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na rušenju i odvozu stabala na groblju u Borovoj
Kosi
Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem dodatnih radova na postavljanju i ugradnji centralnog
grijanja u objekt društvenog doma u Vukovju
Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na izradi cementne glazure na objektu
mrtvačnice u Velikim Bastajima
Odluka o početku postupka jednostavne nabave za izvođenjem radova na košnji bankina
nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac u 2018. godini
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na izradi
pokusno-piezometarske bušotine s osvajanjem i pokusnim crpljenjem na lokalitetu Poduzetničke
zone Maslenjača- Mali Bastaji, ev.br. nabave E-23-1/-EVM-JN/2018
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na košnji
bankina nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac ev.br. nabave E-27-1/2018-JN
Odluka o donaciji financijskih sredstava Vijeću srpske nacionalne manjine Grada Daruvara
Odluka o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga izrade dokumentacije za nadmetanje za postupak
javne nabave male vrijednosti za mjeru 7.2.2.- rekonstrukcija nerazvrstane ceste
N2 Mali Bastaji (L37129) – Maslenjača
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1.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 361-08/18-04/2
Urbroj: 2111/05-03-18-03
Đulovac, 19. ožujka 2018. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine
Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), i članka 8. tč.1. Pravilnika o provedbi postupka
jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2017) sukladno Zahtjevu za dostavu
ponuda za izvođenjem radova za izvođenjem radova na izgradnji nadstrešnice i opločenju ostalih prostora na
objektu mrtvačnice u Velikim Bastajima evidencijski broj nabave: E-I/1-EVM-JN/2018 klasa:361-08/18-04/1,
urbroj:2111/05-03-18-03 od 15.03.2018. Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na izgradnji nadstrešnice i opločenju ostalih prostora na
objektu mrtvačnice u Velikim Bastajima evidencijski broj nabave: E-I/1-EVM-JN/2018
Članak 1.
Ovim Odlukom prihvaća se ponuda od broj 12/2018 od 17.03.2018. poduzeća ŠILAR d.o.o. za graditeljstvo
i usluge Veliki Bastaji 101 , OIB:19949672107 za izvođenjem radova na izgradnji nadstrešnice i opločenju ostalih
prostora na objektu mrtvačnice u Velikim Bastajima evidencijski broj nabave: E-I/1-EVM-JN/2018 u ukupnom
iznosu od 24.289,38 kuna.
U cijenu je uključen PDV.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. Ove Odluke obuhvaća:
I
1.1.

1.2.

SVI RADOVI NA DOVRŠENJU POSTOJEĆE ZGRADE
Dobava i popločavanje podova prostorija zgrade i nadstrešnice protukliznm keramičkim pločicama
domaće proizvodnje I klase veličine 30*30 cm dezena po izboru projektanta (pločice jednakovaljane
kao "gres" bojene u masi). Pločice se postavljaju u sloj fleksibilnog ljepila na pripremljenu podlogu
(suhu i čistu podlogu) s reškom 3 mm. U cijenu uključiti fugiranje cementnim mortom ili masom za
fugiranje. Stavkom obračunati sav spojni i potrošni materijal , kao i sokl visine 10 cm po obodnim
zidovima od istih pločica. Pločice polagati prema dostavljenoj šemi. Pločice do 90 kn/m2.
Stavka obuhvaća "ohrapljivanje" postojeće ab podloge strojnim uklanjanjem sloja debljine 1,5 cm na
1/2 površine prostora (tkz "štemanje" površine). Nakon "ohrapljivanja" podlogu tretirati sredstvom
koje osigurava kvalitetan spoj podloge i obloge (jednakovaljano kao SN-veza). Obrada pragova na
vratima je u stavci.
U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materij.
Sve prema OTU-ima za keramičarske radove
ohrapljivanje podloge
9*5*0,5
pod (nutarnji prostor)
2,95*1,85+2,95*1,6+(2,95+2,95+1,85+1,6)*2*0,1*1,1+1,4*1,8+1,8*2*0,1+1,4*0,2
pod (nadstrešnica)
9*5+9*0,1*1,1-0,3*0,3-0,4*0,4*4+(0,4+0,3+0,3)*0,1*4+0,3*3*0,1

m2

22,50

50,00

1.125,00

m2

15,50

180,00

2.790,00

m2

45,80

190,00

8.702,00

m2

5,00

130,00

650,00

Popravljanje oštećenja završnog sloja na pročeljima zgrade izvođenjem novog sloja fasadne obloge
(ljepilo za fasade s plastičnim rabic pletivom) sloja ukupne debljine 0,5-1,0 cm. Obrađene dijelove
finalno obraditi bojom za vanjske radove u svjetlosivom tonu.
Stavka obuhvaća uklanjanje oštećene žbuke i završnog sloja , debljine 0,5-1,0 cm , do "zdrave"
podloge s izvođenjem pravilnog reza na spoju. Naknadno podlogu na kojoj su izvedeni radovi tretirati
sredstvom koje osigurava kvalitetan spoj podloge i nove obloge (jednakovaljano kao SN-veza).
U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materij.
Sve prema OTU-ima za zidarske/fasaderske radove.
8,4*0,3+1,7*0,3+9*0,2
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UKUPNO I :

II
2.1.

2.2.

2.3.

13.267,00

SVI RADOVI NA IZGRADNJI NADSTREŠNICE
Izrada trostrešne krovne konstrukcije nadstrešnice nagiba < 30 , izvedene od piljene građe četinara
I klase , dimenzije elemenata prema projektu , uključiv potrebnu čeličnu konstrukciju ("L" profili ,
klanfe , vijci , matice , podložne pločive i sl.) za ukrućenje i povezivanje u jednu cjelinu. Sve komplet
sukladno pravilima struke uključiv fungicidono insekticidnu zaštitu drvocid-om (ili sl.). Sve dijelove
elemenata krovne konstrukcije blanjati i finalno bojiti lazurnom bojom u svijetlijem tonu.
Stavka obuhvaća uklanjanje viška ankera (rebrasta armatura f 12 mm) te varenje na preostali anker
vijka f 14 mm za ugradnju i učvršćivanje na pročelje "stupova" nadstrešnice.
U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijal , kao i upotreba potrebne skele
Sve prema OTU-ima za tesarske radove
Obračun po m3 ugrađene građe
(0,1*0,12*2,3*4+0,12*0,12*1,65*2+0,12*0,12*(2,45+1,15+1,15)+0,1*0,12*3,2*2+0,1*0,12*1,6*2)*1,2
Letvanje krovnih ploha letvama četinara I klase , 5*8 cm fungicidnoinsekticidno tretirane (drvocid ili
sl.) , za pokrov trapeznoprofiliranim bojenim limom. Obračun po m2 površine mjereno po kosoj
površini krova.
U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijal , kao i upotreba potrebne skele.
Sve prema OTU-ima za tesarske radove
(3,65*2,25*0,5+1,9*2,25*0,5*2)*1,15
Pokrivanje krovnih ploha trapeznoprofiliranim bojenim limom (isti kao pokrov postojeće zgrade) na
ranije položene-pribijene letve. Ravnim limom iste boje i kvalitete obraditi spoj krova i zida (vandixna)
te grebene (sljemenjak) i strehu (završni opšav ruba krova). Obračun po m2 mjereno po kosini.
Limeni pokrov - trapeznoprofilirani lim - s filc oblogom u podgledu.
U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijal , kao i upotreba potrebne skele.
Sve prema OTU-ima za krovopokrivačke/limarske radove.
pokrov
(3,65*2,25*0,5+1,9*2,25*0,5*2)*1,15
opšav spoja krova i zida RŠ 50 cm
2,25*2
opšav grebena RŠ 40 cm
3,2*2
završni opšav ruba krova RŠ 30 cm
1,9*2+3,65

m3

0,60

3.300,00

1.980,00

m2

9,80

60,00

588,00

m2

9,80

170,00

1.666,00

m1

4,50

100,00

450,00

m1

6,40

120,00

768,00

m1

7,50

95,00

712,50

UKUPNO II :

6.164,50

REKAPITULACIJA
I

SVI RADOVI NA DOVRŠENJU ZGRADE

13.267,00

II

RADOVI NA IZGRADNJI NADSTREŠNICE
UKUPNO :
+ PDV (25%)
SVEUKUPNO:

6.164,50
19.431,50
4.857,88
24.289,38

Članak 3.
Sukladno članku 8. tč.2. . Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac , („Službeni glasnik
Općine Đulovac br.1/2017) nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti od 10.000,00 kn do 20.000,00 kn
pokreće se postupkom slanja zahtjeva za dostavom ponuda sa tehničkim specifikacijama za predmetne robe,
radove i usluge jednom gospodarskom subjektu po vlastitom izboru i provodi se izdavanjem narudžbenice i/ili
zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom , a točkom 10. istog članka Pravilnika određeno je da
je za nabavu usluga obvezan pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju intelektualne i osobne usluge, kao
i kod stjecanja nefinancijske imovine.
Članak 4.
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 radove.
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Članak 5.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2018. - program 1004IZGRADNJA OBJEKATA Pozicija:70-izgradnja mrtvačnice u Velikim Bastajima , Aktivnost-Akt.K100401mrtvačnice , klasifikacija/konto-42129-ostali građevinski objekti
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.

2.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 402-08/18-08/1
Urbroj: 2111/05-03-18-03
Đulovac, 21. ožujka 2018. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine
Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), i članka 8. tč.1. Pravilnika o provedbi postupka
jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2017): Općinski načelnik donosi
slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanje usluga stručni nadzor na izvođenju radova na dovršetku postojeće
mrtvačnice u Velikim Bastajima
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda 05-3/18 od 21.03.2018. poduzeća IVICA trade ing d.o.o. Trg kralja
Petra Krešimira IV 8 , MB 0942260 , OIB 19987288904 za pružanjem usluge stručni nadzor na izvođenju radova
na dovršetku postojeće mrtvačnice u Velikim Bastajima (izrada nadstrešnice i radovi na opločenju prema ugovoru
s odabranim izvoditeljem , ugovornom troškovniku i priloženim nacrtima) u ukupnom iznosu od 1.600,00 kn.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
1

Stručni nadzor izvođenja radova : na dovršetku
postojeće mrtvačnice u Velikim Bastajima (izrada
nadstrešnice i radovi na opločenju prema ugovoru s
odabranim izvoditeljem , ugovornom troškovniku i
priloženim nacrtima)

Jed.
mjera
kom

Količina
1

Cijena
(bez PDV-a)
1280,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
1280,00

1.280,00 kn
320,00 kn
1.600,00 kn
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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.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2018. - program 1004IZGRADNJA OBJEKATA Pozicija:70-izgradnja mrtvačnice u Velikim Bastajima , Aktivnost-Akt.K100401mrtvačnice , klasifikacija/konto-42129-ostali građevinski objekti
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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3.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 930-04/18-01/1
Urbroj: 2111/05-03-18-03
Đulovac, 23. ožujka 2018. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta
Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta
Općine Đulovac ), i čl. 8.tč.3. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni
glasnik Općine Đulovac br.1/2017). Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o pokretanju postupka slanja zahtjeva za dostavom ponuda za pružanje geodetskih usluga (geodetske
snimke, parcelacijskog elaborata i geodetske podloge) potrebnih za izradu idejnog i glavnog
projekta izgradnje komunalne infrastrukture u dijelu Poduzetničke zone Maslenjača
NAZIV PREDMETA NABAVE:

Članak 1.
Naručitelj: Općina Đulovac, Đurina 132, 42 532 Đulovac; MB:02554666, OIB: 83207178681, objavljuje početak
postupka javne nabave jednostavne vrijednosti za pružanje geodetskih usluga (geodetske snimke,

parcelacijskog elaborata i geodetske podloge) potrebnih za izradu idejnog i glavnog projekta izgradnje
komunalne infrastrukture u dijelu Poduzetničke zone 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. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave
propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Sukladno članku 8. tč.3. . Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac , („Službeni glasnik
Općine Đulovac br.1/2017) nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kn, a manje
od 50.000,00 kuna, pokreće se postupkom slanja zahtjeva za dostavom ponuda i analizom usporedivih ponuda.
Usporedivost ponuda postiže se na način da se zahtjev za slanjem ponuda sa jednakim tehničkim specifikacijama
za predmetne robe, radove i usluge procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kn , a manje od 50.000,00 kn
dostavlja najmanje trojici gospodarskih subjekata po vlastitom izboru.
Zahtjev za dostavu ponuda dostavlja na adrese gospodarskih subjekata i upućuje se na način koji omogućuje
dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom
slanju telefaksom, potvrda e-mailom i sl.), a mora sadržavati najmanje: naziv naručitelja, opis predmeta nabave sa
tehničkim specifikacijama za predmetne robe, radove i usluge i/ili troškovnik radova, rok za dostavu ponude, način
dostave ponuda, kriterij za odabir ponude, te datum slanja zahtjeva.
Članak 2.
REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE:2.2.
1.1. Evidencijski broj nabave: E E-2/1-EVM-JN/2018
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PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Članak 3.
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku nabave jednostavne vrijednosti iznosi 40.000,00 kn bez
uključenog porezom na dodanu vrijednost (PDV).
IZVOR FINANCIRANJA:
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2018.-program 1004IZGRADNJA OBJEKATA, Pozicija:204-Projektna dokumentacija za izgradnju komunalne infrastrukture u dijelu PZ
Maslenjača
Aktivnost-Akt.K100402-projektna dokumentacija, klasifikacija-42641-Ostala nematerijalna
proizvedena imovina
PODACI O PONUDITELJIMA KOJIMA ĆE SE UPUTITI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE:
Članak 5.
Gospodarski subjekti kojima se upućuje poziv:
1. Ured ovlaštenog inženjera geodezije Vojo Lukić, Praška 61, Gornji Daruvar, vojolukic62@gmail.com
2. Metra d.o.o. Ul. Ferde Rusana 2A, Bjelovar, metra@metra.hr
3. METIDA d.o.o. Trg kralja Petra Krešimira IV br.9 , e-mail: metida2014@gmail.com
OSTALI PODACI.
Članak 7.
Po zaprimanju ponuda obavlja se usporedna analiza pristiglih ponuda. Ponude se uspoređuju i analiziraju prema
kriteriju najniže cijene.
Postupak prikupljanja i analize ponuda smatra se pravovaljanim, ako je :
- Za vrijednost nabave od 20.000,00 kn do 35.000,00 kn prikupljena najmanje jedna ponuda
- Za vrijednost nabave veće od 35.000,00 kn do 50.000,00 kn prikupljene dvije ponude.
Iznimno, postupak prikupljanja i analize ponuda smatra se pravovaljanim i u slučaju kad nakon isteka roka za
dostavu ponuda, ponudu dostavi samo jedan ponuditelj, a njegova ponuda udovoljava svim traženim uvjetima
naručitelja.
Nakon provedene analize prikupljenih ponuda daljnji postupak nabave provodi se izdavanjem narudžbenice i/ili
zaključivanjem ugovora sa ponuditeljem koji je za predmetnu nabavu pod istim uvjetima ponudio najnižu cijenu.
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.
Ugovor potpisuje općinski načelnik.
Članak 8.
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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4.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 930-04/18-01/3
Urbroj: 2111/05-03-18-03
Đulovac, 03. travanj 2018. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine
Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), i članka 8. tč.3. Pravilnika o provedbi postupka
jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2017) sukladno Zahtjevu za dostavu
ponuda za izradu projektne dokumentacije za pružanje geodetskih usluga (geodetske snimke,

parcelacijskog elaborata i geodetske podloge) potrebnih za izradu idejnog i glavnog projekta izgradnje
komunalne infrastrukture u dijelu Poduzetničke zone Maslenjača, Evidencijski broj nabave: E-2/1-EVMJN/2018, klasa: 930-04/18-01/2, urbroj:2111/05-03-18-03 od 26.03.2018., Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za za pružanje geodetskih usluga (geodetske snimke, parcelacijskog elaborata
i geodetske podloge) potrebnih za izradu idejnog i glavnog projekta izgradnje komunalne infrastrukture
u dijelu Poduzetničke zone Maslenjača, Evidencijski broj nabave: E-2/1-EVM-JN/2018
Članak 1.
Ovim Odlukom prihvaća se ponuda od broj 06/1. od 03.04.2018. METIDA d.o.o. za inžinjering i
posredovanje, Daruvar, Trg kralja Petra Krešimira IV. Br. 9 , OIB:36699107016 za pružanje geodetskih usluga
(geodetske snimke, parcelacijskog elaborata i geodetske podloge) potrebnih za izradu idejnog i glavnog
projekta izgradnje komunalne infrastrukture u dijelu Poduzetničke zone Maslenjača, Evidencijski broj nabave: E2/1-EVM-JN/2018 u ukupnom iznosu od 48.750,00 kuna.
U cijenu je uključen PDV.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. Ove Odluke obuhvaća:
R.br.

Opis stavke predmeta nabave
A) izrada geodetske dokumentacije (geodetske snimke,
parcelacijskog elaborata i geodetske podloge) potrebne
za izradu idejnog i glavnog projekta izgradnje
komunalne infrastrukture u dijelu Poduzetničke
zone Maslenjača obuhvaća:

Jedinica
mjere

Količina

Jedinična cijena
stavke u kn bez
PDV-a

Cijena stavke u
kn bez PDV-a

1.

U sklopu navedenih geodetskih radova izraditi geodetsku
snimku terena kao podlogu za izradu projektne
dokumentacije sa potrebnim detaljnim točkama, profilima i
objektima u HTRS96/TM sustavu.

kom

1

9.000,00

9.000,00

2.

-prema lokacijskoj dozvoli koja će se ishoditi u postupku,
potrebno je izraditi Parcelacijski elaborat kojim će se
formirati katastarske čestice (pojas) na kojima je predviđena
izgradnja predmetne građevine

kom

1

20.000,00

20.000,00

3.

Kao podlogu za izradu glavnog projekta izraditi Geodetsku
podlogu za situaciju građevine i zahvata u prostoru
prema uputi DGU klasa 030-01/14-01/43, urbroj 541-1-14-2
od 17. studenog 2014.

kom

1

10.000,00

10.000,00

Cijena ponude bez PDV-a
Iznos PDV-a

39.000,00
9.750,00

str. 8

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“ broj 4/2018
11. svibanj 2018.

Ukupna cijena ponude s PDV-om

48.750,00

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.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2018.-program 1004IZGRADNJA OBJEKATA, Pozicija:204-Projektna dokumentacija za izgradnju komunalne infrastrukture u dijelu PZ
Maslenjača
Aktivnost-Akt.K100402-projektna dokumentacija, klasifikacija-42641-Ostala nematerijalna
proizvedena imovina
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
Obrazloženje:
Sukladno članku 12. stavku 1. točka 1. a. i b. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave
iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove (tzv.
bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Sukladno članku 8. tč.3. . Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac , („Službeni glasnik Općine
Đulovac br.1/2017) nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kn, a manje od 50.000,00 kuna,
pokreće se postupkom slanja zahtjeva za dostavom ponuda i analizom usporedivih ponuda.
Usporedivost ponuda postiže se na način da se zahtjev za slanjem ponuda sa jednakim tehničkim specifikacijama za
predmetne robe, radove i usluge procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kn , a manje od 50.000,00 kn dostavlja najmanje
trojici gospodarskih subjekata po vlastitom izboru.
Zahtjev za dostavu ponuda dostavlja na adrese gospodarskih subjekata i upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da
je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda
e-mailom i sl.), a mora sadržavati najmanje: naziv naručitelja, opis predmeta nabave sa tehničkim specifikacijama za
predmetne robe, radove i usluge i/ili troškovnik radova, rok za dostavu ponude, način dostave ponuda, kriterij za odabir ponude,
te datum slanja zahtjeva.
Gospodarski subjekti kojima se upućuje zahtjev za dostavom ponude:
4. Ured ovlaštenog inženjera geodezije Vojo Lukić, Praška 61, Gornji Daruvar, vojolukic62@gmail.com
5. Metra d.o.o. Ul. Ferde Rusana 2A, Bjelovar, metra@metra.hr
6. METIDA d.o.o. Trg kralja Petra Krešimira IV br.9 , e-mail: metida2014@gmail.com
Zahtjevi za dostavom ponuda upućeni su elektronskom poštom dana 26.03.2018.
Rok za dostavu ponuda bio je 03.04.2018. i do roka za dostavu ponuda ponude su dostavili:
1. Ured ovlaštenog inženjera geodezije Vojo Lukić, Praška 61 Daruvar u iznosu od 39.500,00 kn bez PDV-a
2. METIDA d.o.o. Daruvar , trg kralja Petra Krešimira IV, br. 9 u iznosu od 39.000,00 kn
Po zaprimanju ponuda obavlja se usporedna analiza pristiglih ponuda. Ponude se uspoređuju i analiziraju prema kriteriju
najniže cijene.
Postupak prikupljanja i analize ponuda smatra se pravovaljanim, ako je :
- Za vrijednost nabave od 20.000,00 kn do 35.000,00 kn prikupljena najmanje jedna ponuda
- Za vrijednost nabave veće od 35.000,00 kn do 50.000,00 kn prikupljene dvije ponude.
Iznimno, postupak prikupljanja i analize ponuda smatra se pravovaljanim i u slučaju kad nakon isteka roka za dostavu ponuda,
ponudu dostavi samo jedan ponuditelj, a njegova ponuda udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja.
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Analiza ponuda
r.br. NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
A) izrada geodetske dokumentacije
(geodetske
snimke,
parcelacijskog
elaborata i geodetske podloge) potrebne
za izradu idejnog i glavnog projekta
izgradnje komunalne infrastrukture u dijelu
Poduzetničke zone Maslenjača obuhvaća:
1
U sklopu navedenih geodetskih radova izraditi
geodetsku snimku terena kao podlogu za
izradu projektne dokumentacije sa potrebnim
detaljnim točkama, profilima i objektima u
HTRS96/TM sustavu.
2
prema lokacijskoj dozvoli koja će se ishoditi u
postupku, potrebno je izraditi Parcelacijski
elaborat kojim će se formirati katastarske
čestice (pojas) na kojima je predviđena
izgradnja predmetne građevine
3
Kao podlogu za izradu glavnog projekta izraditi
Geodetsku podlogu za situaciju građevine i
zahvata u prostoru prema uputi DGU klasa
030-01/14-01/43, urbroj 541-1-14-2 od 17.
studenog 2014.
UKUPNO:

PONUDITELJI
Jed.
Količina
mjera

METIDA d.o.o.

kom

1

9000,00

0,00

1

20000,00

0,00

1

10000,00

39500,00

39.000,00 kn

39.500,00
kn
39.500,00
kn
9.875,00 kn
49.375,00
kn

SVEUKUPNO

39.000,00 kn

PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

9.750,00 kn
48.750,00 kn

Ured
ovlaštenog
inženjera geodezije
Vojo
Lukić

Analizom pristiglih ponuda najpovoljniju ponudu dostavio je ponuditelj METIDA d.o.o. Daruvar , trg kralja Petra Krešimira IV,
br. 9 u iznosu od 39.000,00 (bez PDV-a) kn te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
Nakon provedene analize prikupljenih ponuda daljnji postupak nabave provodi se izdavanjem narudžbenice i/ili zaključivanjem
ugovora sa ponuditeljem koji je za predmetnu nabavu pod istim uvjetima ponudio najnižu cijenu.
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5.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 320-02/18-01/1
Urbroj: 2111/05-03-18-03
Đulovac, 12. travanj 2018. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta
Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta
Općine Đulovac ), i čl. 8.tč.3. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni
glasnik Općine Đulovac br.1/2017). Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o pokretanju postupka slanja zahtjeva za dostavom ponuda za pružanje usluga izrade Programa

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Đulovac
NAZIV PREDMETA NABAVE:

Članak 1.
Naručitelj: Općina Đulovac, Đurina 132, 42 532 Đulovac; MB:02554666, OIB: 83207178681, objavljuje početak
postupka javne nabave jednostavne vrijednosti za pružanje usluga izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac.
Sukladno članku 12. stavku 1. točka 1. a. i b. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu
vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00
kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave
propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Sukladno članku 8. tč.3. . Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac , („Službeni glasnik
Općine Đulovac br.1/2017) nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kn, a manje
od 50.000,00 kuna, pokreće se postupkom slanja zahtjeva za dostavom ponuda i analizom usporedivih ponuda.
Usporedivost ponuda postiže se na način da se zahtjev za slanjem ponuda sa jednakim tehničkim specifikacijama
za predmetne robe, radove i usluge procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kn , a manje od 50.000,00 kn
dostavlja najmanje trojici gospodarskih subjekata po vlastitom izboru.
Zahtjev za dostavu ponuda dostavlja na adrese gospodarskih subjekata i upućuje se na način koji omogućuje
dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom
slanju telefaksom, potvrda e-mailom i sl.), a mora sadržavati najmanje: naziv naručitelja, opis predmeta nabave sa
tehničkim specifikacijama za predmetne robe, radove i usluge i/ili troškovnik radova, rok za dostavu ponude, način
dostave ponuda, kriterij za odabir ponude, te datum slanja zahtjeva.
Članak 2.
REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE:47
1.2. Evidencijski broj nabave: E-62-1-EVM-JN/2018
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Članak 3.
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku nabave jednostavne vrijednosti iznosi 25.000,00 kn bez
uključenog porezom na dodanu vrijednost (PDV).
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IZVOR FINANCIRANJA:
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2018.-program 1002-JAVNA
UPRAVA I ADMINISTRACIJA, Pozicija:47-Računalni programi, Aktivnost-Akt.A100203-OPREMANJE JUOekonomska klasifikacija -42621-ulaganja u računalne programe
PODACI O PONUDITELJIMA KOJIMA ĆE SE UPUTITI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE:
Članak 5.
Gospodarski subjekti kojima se upućuje poziv:
1. Tehnološki park Bjelovar d.o.o., Trg Eugena Kvaternika 6, 43 000 Bjelovar, e-Mail: ivjurkovic985@gmail.com
2. SARTURIS CONSULTING obrt za poljoprivredu i poslovne usluge , vl. Mirna Gabor. Stjepana Radića 17 , 43
500 Daruvar , e-mail: sarturisconsulting@optinet.hr
3. Logička matrica d.o.o. poslovno savjetovanje, kralja Zvonimira 42, 10 000 Zagrem, e-mail:
renata@logickamatrica.eu
OSTALI PODACI.

Članak 7.
Po zaprimanju ponuda obavlja se usporedna analiza pristiglih ponuda. Ponude se uspoređuju i analiziraju prema
kriteriju najniže cijene.
Postupak prikupljanja i analize ponuda smatra se pravovaljanim, ako je :
- Za vrijednost nabave od 20.000,00 kn do 35.000,00 kn prikupljena najmanje jedna ponuda
- Za vrijednost nabave veće od 35.000,00 kn do 50.000,00 kn prikupljene dvije ponude.
Iznimno, postupak prikupljanja i analize ponuda smatra se pravovaljanim i u slučaju kad nakon isteka roka za
dostavu ponuda, ponudu dostavi samo jedan ponuditelj, a njegova ponuda udovoljava svim traženim uvjetima
naručitelja.
Nakon provedene analize prikupljenih ponuda daljnji postupak nabave provodi se izdavanjem narudžbenice i/ili
zaključivanjem ugovora sa ponuditeljem koji je za predmetnu nabavu pod istim uvjetima ponudio najnižu cijenu.
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.
Ugovor potpisuje općinski načelnik.
Članak 8.
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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6.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 022-05/18-01/5
Urbroj: 2111/05-03-18-03
Đulovac, 13. travanj 2018. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine
Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), i članka 8. tč.1. Pravilnika o provedbi postupka
jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2017): Općinski načelnik donosi
slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za nabavom i dobavom posuđa za opremanje društvenog doma u Borovoj Kosi
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda. Broj: 12250027/2018 od 11.04.2018. poduzeća VINKOPROM d.o.o.
H.V. Hrvatinića 108, 32 100 Vinkovci , OIB:00721719381 od 28.02.2018. za nabavom i dobavom posuđa za
opremanje društvenog doma u Borovoj Kosi u ukupnom iznosu od 4.215,60 kn.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

Količina

Cijena
(bez PDV-a)

Iznos

1
2
3
4
5
6
7

krpe kuhinjske set 10/1
žlica scandinave set 6/1
noževi scandinave set 6/1
žličice za kavu 6/1 scandinave
vilice set 6/1 scandinave
krpe kuhinjske se 2 kom
tanjuri duboki cadix

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

1
5
5
2
5
4
30

39,20
100,00
164,00
27,04
108,00
38,40
252,00

8
9
10
11
12
13
14

tanjuri plitki cadix
zdjela cadix 24 cm
lonac v.s.pok.22 cm 5l tornado
lonac s pok.36 cm crni 20 l
zdjelice space 6/1 14 cm
pladanj 40x26 cm
posuda fi 20 cm inox duboka

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

85
4
1
1
1
4
4

612,00
111,68
137,60
152,00
39,20
63,68
60,48

15
16
17
18
19
20
21

posuda 24 l sanja
posuda 10 l sanja
posuda 5l sanja
tacna melamine 45x30 cm
dozer za sol i papar
posipač set 4/1 ss-04n
kuhinjski pribor 32cm- grabilica

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

1
1
1
2
2
2
4

25,52
11,60
10,32
44,80
68,64
68,00
49,60

22
23
24
25
26
27
28

nož za otkoštavanje
nož za meso 30cm rf drveni
nož za kruh 30cm rf drvena
čašice damasco za žestoko 6/1
čaše alanya ld 6/1 52052-88
boca bacchus 1l 80111
košarica za kruh 2l ratan

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

1
1
1
17
17
10
4

16,40
25,60
26,80
258,40
257,04
148,80
44,48
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školjka wc fayans simplon
vodokotlić santurn santaj
daska wc santaj venera -bijela

kom
kom
kom

1
1
1

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

200,00
135,20
76,00
3.372,48 kn
843,12 kn
4.215,60 kn

Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac će ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti
narudžbenicu za ugovorene robe.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2017.-program 1004IZGRADNJA OBJEKATA, Pozicija:76- rekonstrukcija ostalih društvenih domova, Aktivnost- Akt.K 100403
Kapitalne donacije mjesnoj samoupravi, klasifikacija-42124- Zgrade kulturnih institucija
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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7.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 320-02/18-01/1
Urbroj: 2111/05-03-18-03
Đulovac, 2. travanj 2018. godine
Na temelju članka 29. i 30. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne Novine br. 18/2018) , članka
48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac
), Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU

o izradi Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

na području Općine Đulovac
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Đulovac (u daljnjem tekstu: Odluka).
Nositelj izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Đulovac (u daljnjem tekstu: Program) u ime Općine Đulovac je Jedinstveni upravni odjel općine
Đulovac.
Izrada Programa će biti povjerena tvrtki koja sukladno članku 8. tč.3. Pravilnika o provedbi postupka
jednostavne nabave Općine Đulovac , („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2017) i upućenom Zahtjevu za
dostavu ponuda bude odabrana kao najpovoljniji ponuditelj.
Članak 2.
Odluka se donosi temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne Novine br. 18/2018) (u
daljnjem tekstu: Zakon).
Članak 3.
Program je potrebno izraditi kao strateški dokument potreban za učinkovito raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac .
Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže se na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države (u daljnjem tekstu: Program) koji je temeljni akt upravljanja državnim poljoprivrednim
zemljištem.
Nastavno na zakonske odredbe, jedinice lokalne samouprave ne mogu raspolagati poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu države prije donošenja Programa koje je ishodilo potrebne suglasnosti.
Članak 4.
Program treba sadržavati:
- ukupnu površinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području jedinice lokalne samouprave;
- podatke o dosadašnjem raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području jedinice
lokalne samouprave i vrstu proizvodnje na istom;
- površine određene za zamjenu u slučaju kada nije moguć povrat imovine oduzete za vrijeme
jugoslavenske komunističke vladavine;
- površine određene za prodaju, jednokratno, maksimalno do 25% ukupne površine poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države; - površine određene za zakup;
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- minirane površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države moraju biti posebno označene i mogu se
predvidjeti za zakup;
- površine na kojem je izgrađen sustav podzemne odvodnje i one na kojima se planira izgraditi ili je već
izgrađen sustav javnog navodnjavanja i ono na kojem postoji višegodišnji nasad moraju biti posebno
označene;
- površine poljoprivrednog zemljišta za koje nije sređeno zemljišno-knjižno stanje mogu se predvidjeti za
zakup;
- površine određene za zakup za ribnjake;
- površine određene za zakup zajedničkih pašnjaka;
- površine određene za ostale namjene, odnosno površine koje se mogu privesti nekoj drugoj
nepoljoprivrednoj namjeni, jednokratno, maksimalno do 5% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države
Članak 5.
Sukladno Pravilniku o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne Novine br. 27/2018) dokumentacija potrebna za donošenje Programa je
sljedeća:
1. Kopija katastarskog plana za područje jedinice lokalne samouprave za koju se donosi Program
2. Zemljišnoknjižni izvadci i Posjedovni listovi iz e-baze Preglednika katastarskih podataka DGU i ZIS
aplikacije zemljišno knjižnog sustava Ministarstva pravosuđa (osim iznimno u slučajevima kada ne postoji ezemljišno knjižni izvadak)
3. Uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba, nadležnog za prostorno uređenje, da se
prema važećem prostornom planu uređenja, predmetne čestice nalaze izvan granica građevinskog područja s
potrebnom oznakom ukoliko se radi o osobito vrijednom (P1) i vrijednom (P2) poljoprivrednom zemljištu
4. Očitovanje Ureda državne uprave u županiji, odnosno Grada Zagreba o površini koju je potrebno osigurati
kao nadoknadu za oduzetu imovinu (s obzirom na podnijete, a neriješene zahtjeve) sukladno Zakonu o naknadi za
imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, broj 92/96, 39/99, 92/99,
43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 118/01, 80/02 i 81/02)
5. Uvjerenje Hrvatskih šuma d.o.o. – nadležne Uprave šuma da predmetne čestice nisu obuhvaćene
šumskogospodarskom osnovom
6. Očitovanje Hrvatskih voda jesu li i koje predmetne čestice javno vodno dobro
7. Očitovanje Upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba,
nadležnog za prostorno uređenje, jesu li i koje predmetne čestice u obuhvatu postojećeg i/ili planiranog sustava
javnog navodnjavanja
8. Očitovanje Hrvatskog centra za razminiranje o katastarskim česticama i površinama poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države koje su minirane, a nalaze se na području jedinice lokalne samouprave koje su na
popisu miniranih i minski sumnjivih područja.
Članak 6.
Za potrebe izrade Programa Jedinice lokalne samouprave ovlaštene su bez naknade pristupiti podacima i koristiti
podatke o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države iz evidencije sudova, tijela državne uprave, zavoda i
pravnih osoba čije je osnivač Republika Hrvatska kao i drugih javnih evidencija.
Za Program u čijem se obuhvatu nalazi područje ekološke mreže obvezna je provedba postupka ocjene
prihvatljivosti programa za ekološku mrežu prema posebnom propisu iz područja zaštite prirode.
Programima se ne mogu umanjivati proizvodno – tehnološke cjeline koje su u funkciji proizvodnje. U smislu Zakona
proizvodno – tehnološka cjelina označava jednu katastarsku česticu ili skup katastarskih čestica neposredno
povezanih u jednu cjelinu radi racionalnije proizvodnje.
Članak 7.
Prijedlog Programa s popratnom dokumentacijom izlaže se na javni uvid u trajanju od 15 dana u sjedištu
općine koji donosi Program.
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Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog Programa objavit će se u javnom glasilu i na oglasnoj ploči i
mrežnoj stranici općine .
Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka iz stavka 1. ovoga
članka o kojima odlučuje općinsko vijeće Općine Đulovac.
O prigovorima iz stavka 3. ovoga članka općinsko vijeće dužno je odlučiti u roku od 30 dana.
Nakon odlučivanja o prigovorima jedinice lokalne samouprave Program s popratnom dokumentacijom
dostavljaju na prethodno mišljenje Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.
Županija je dužna dati mišljenje iz stavka 5. ovoga članka u roku od 15 dana od dana primitka potpune
dokumentacije. Ako županija ne izda mišljenje u roku 15 dana, smatra se da nema primjedbi.
Ministarstvo je dužno dati suglasnost iz stavka 5. ovoga članka u roku od 30 dana od dana primitka potpune
dokumentacije, odnosno u istom roku odbiti davanje suglasnosti s obrazloženjem.
Jedinice lokalne samouprave ne mogu raspolagati poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države prije
donošenja Programa na koji je Ministarstvo dalo suglasnost.
Članak 8.
Sve troškove izrade Programa financirat će se iz Proračuna Općine Đulovac.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku Općine Đulovac“
i službenoj web stranici Općine Đulovac.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.

str. 17

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“ broj 4/2018
11. svibanj 2018.

8.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 320-02/18-01/3
Urbroj: 2111/05-03-18-03
Đulovac, 17. travanj 2018. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine
Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), i članka 8. tč.3. Pravilnika o provedbi postupka
jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2017) sukladno Zahtjevu za dostavu
ponuda za pružanje usluga izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Đulovac., Evidencijski broj nabave: E-62/1-EVM-JN/2018, klasa: 320-02/18-01/2,
urbroj:2111/05-03-18-03 od 12.04.2018., Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanje usluga izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac.
Evidencijski broj nabave: E-62/1-EVM-JN/2018
Članak 1.
Ovim Odlukom prihvaća se ponuda od broj 01/2018 od 13.04.2018. poduzeća LOGIČKA MATRICA d.o.o.
kralja Zvonimira 42, 10 000 Zagreb , OIB:05315151679 za pružanje geodetskih usluga usluga izrade Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac.,
Evidencijski broj nabave: E-62/1-EVM-JN/2018 u ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna.
U cijenu je uključen PDV.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. Ove Odluke obuhvaća:
R.br.

1.

Opis stavke predmeta nabave
A) pružanje
usluga izrade Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Đulovac, Evidencijski broj
nabave: E-62/1-EVM-JN/2018
obuhvaća:
1. Pripremu dokumentacije koja je potrebna za dobivanje suglasnosti kako slijedi:
1.1. Kopija katastarskog plana za područje jedinice lokalne samouprave za koju se
donosi Program
1.2. Zemljišnoknjižni izvadci i Posjedovni listovi iz e-baze Preglednika katastarskih
podataka DGU i ZIS aplikacije zemljišno knjižnog sustava Ministarstva pravosuđa (osim
iznimno u slučajevima kada ne postoji e-zemljišno knjižni izvadak)
1.3. Uvjerenje Upravnog tijela županije nadležnog za prostorno uređenje, da se prema
važećem prostornom planu uređenja, predmetne čestice nalaze izvan granica
građevinskog područja s potrebnom oznakom ukoliko se radi o osobito vrijednom (P1) i
vrijednom (P2) poljoprivrednom zemljištu
1.4. Očitovanje Ureda državne uprave u županiji o površini koju je potrebno osigurati kao
nadoknadu za oduzetu imovinu (s obzirom na podnijete, a neriješene zahtjeve) sukladno
Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
(»Narodne novine«, broj 92/96, 39/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 118/01, 80/02
i 81/02)
1.5. Uvjerenje Hrvatskih šuma d.o.o. – nadležne Uprave šuma da predmetne čestice nisu
obuhvaćene šumskogospodarskom osnovom
1.6. Očitovanje Hrvatskih voda jesu li i koje predmetne čestice javno vodno dobro
1.7. Očitovanje Upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave, nadležnog
za prostorno uređenje, jesu li i koje predmetne čestice u obuhvatu postojećeg i/ili
planiranog sustava javnog navodnjavanja
1.8. Očitovanje Hrvatskog centra za razminiranje o katastarskim česticama i površinama
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje su minirane, a nalaze se na području
jedinice lokalne samouprave koje su na popisu miniranih i minski sumnjivih područja.
2. Izrada baze podataka poljoprivrednog zemljišta;
3. Izrada kartografskih prikaza zemljišta;
4. Izrada tehničke podloge za prijedlog Programa raspolaganja do odluke Općine koje
površine će odrediti za koju namjena i Izrada nacrta Programa raspolaganja prema

Jedinica
mjere

Količina

Jedinična
cijena stavke
u kn bez
PDV-a

24.000,00
kom

1

Cijena stavke
u kn bez PDVa

24.000,00
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obrascima iz Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za donošenje programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske u suradnji s Naručiteljem .
5. Izrada Prijedloga Programa za javnu uvid:
5.1. Provođenje postupka javnog uvida (obrada i davanje prijedloga za odgovor na
prigovore i sl.)
5.2. Provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno
prihvatljivosti programa za ekološku mrežu ako je primjenjivo
6. Provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno
prihvatljivosti programa za ekološku mrežu ako je primjenjivo
7. Ishođenje mišljenja Bjelovarsko-bilogorske županije na prijedlog Programa
8. Ishođenje suglasnosti Ministarstva poljoprivrede na Program
9. Izlaganje konačne verzije Programa na sjednici predstavničkog tijela i izrada konačnog
prijedloga Programa raspolaganja nakon odluke Općine Đulovac o vrstama namjene
površina državnog poljoprivrednog zemljišta;
10. Priprema podataka za unos u aplikativna rješenja za gospodarenje poljoprivrednim
zemljištem.
11. Provođenje svih drugih radnji propisanih Zakonom i Pravilnikom.

Cijena ponude bez PDV-a

24.000,00

Iznos PDV-a
6.000,00
Ukupna cijena ponude s PDV-om

30.000,00

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.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2018.-program 1002-JAVNA
UPRAVA I ADMINISTRACIJA, Pozicija:47-Računalni programi, Aktivnost-Akt.A100203-OPREMANJE JUOekonomska klasifikacija -42621-ulaganja u računalne programe
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
Obrazloženje:
Sukladno članku 12. stavku 1. točka 1. a. i b. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave
iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove
(tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Sukladno članku 8. tč.3. . Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac , („Službeni glasnik Općine
Đulovac br.1/2017) nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kn, a manje od 50.000,00 kuna,
pokreće se postupkom slanja zahtjeva za dostavom ponuda i analizom usporedivih ponuda.
Usporedivost ponuda postiže se na način da se zahtjev za slanjem ponuda sa jednakim tehničkim specifikacijama za
predmetne robe, radove i usluge procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kn , a manje od 50.000,00 kn dostavlja najmanje
trojici gospodarskih subjekata po vlastitom izboru.
Zahtjev za dostavu ponuda dostavlja na adrese gospodarskih subjekata i upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje
da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom,
potvrda e-mailom i sl.), a mora sadržavati najmanje: naziv naručitelja, opis predmeta nabave sa tehničkim specifikacijama
za predmetne robe, radove i usluge i/ili troškovnik radova, rok za dostavu ponude, način dostave ponuda, kriterij za odabir
ponude, te datum slanja zahtjeva.
Gospodarski subjekti kojima se upućuje zahtjev za dostavom ponude:
1. Tehnološki park Bjelovar d.o.o., Trg Eugena Kvaternika 6, 43 000 Bjelovar, e-mail: ivjurkovic985@gmail.com
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2. SARTURIS CONSULTING obrt za poljoprivredu i poslovne usluge , vl. Mirna Gabor. Stjepana Radića 17 , 43 500
Daruvar , e-mail: sarturisconsulting@optinet.hr
3. Logička matrica d.o.o. poslovno savjetovanje, kralja Zvonimira 42, 10 000 Zagreb, e-mail: renata@logickamatrica.eu
Zahtjevi za dostavom ponuda upućeni su elektronskom poštom dana 12.04.2018..2018.
Rok za dostavu ponuda bio je 03.04.2018. i do roka za dostavu ponuda ponude su dostavili:
1. Tehnološki park Bjelovar d.o.o., Trg Eugena Kvaternika 6, 43 000 Bjelovar, u iznosu od 40.000,00kn bez PDV-a
2. SARTURIS CONSULTING obrt za poljoprivredu i poslovne usluge , vl. Mirna Gabor. Stjepana Radića 17 , 43 500
Daruvar u iznosu od 25.000,00kn bez PDV-a
3. Logička matrica d.o.o. poslovno savjetovanje, kralja Zvonimira 42, 10 000 Zagreb, u iznosu od 24.000,00kn bez PDV-a
Po zaprimanju ponuda obavlja se usporedna analiza pristiglih ponuda. Ponude se uspoređuju i analiziraju prema kriteriju
najniže cijene.
Postupak prikupljanja i analize ponuda smatra se pravovaljanim, ako je :
- Za vrijednost nabave od 20.000,00 kn do 35.000,00 kn prikupljena najmanje jedna ponuda
- Za vrijednost nabave veće od 35.000,00 kn do 50.000,00 kn prikupljene dvije ponude.
Iznimno, postupak prikupljanja i analize ponuda smatra se pravovaljanim i u slučaju kad nakon isteka roka za dostavu
ponuda, ponudu dostavi samo jedan ponuditelj, a njegova ponuda udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja.
Analizom pristiglih ponuda najpovoljniju ponudu dostavio je ponuditelj Logička matrica d.o.o. poslovno savjetovanje, kralja
Zvonimira 42, 10 000 Zagreb, u iznosu od 24.000,00kn bez PDV-a te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
Nakon provedene analize prikupljenih ponuda daljnji postupak nabave provodi se izdavanjem narudžbenice i/ili
zaključivanjem ugovora sa ponuditeljem koji je za predmetnu nabavu pod istim uvjetima ponudio najnižu cijenu.
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9.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA:121-01/18-01/1-3
URBROJ:2111/05-03-18-03
Đulovac, 18. travanj 2018.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII i 4/XIII-Statutarna
Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), članka 8. Odluke o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za
2018. godinu („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2017), sukladno članku 68. Temeljnog kolektivnog ugovora
za državne službenike i namještenike ("Narodne novine", broj 128/2017 ) , te članka 1. tč. 9. Odluke o načinu
ostvarivanja ostalih materijalnih prava službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Đulovac, klasa: 121-01/18-01/1, urbroj: 2111/05-03-18-03 od 05.02.2018. Općinski načelnik donosi
ODLUKU
o isplati jubilarne nagrade
Članak 1.
Službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac, JASNI ERJAVEC, samostalna upravna referentica
odobrava se isplata jubilarne nagrade za 15 godina radnog staža u iznosu od 1,50 osnovice za isplatu jubilarnih
nagrada u iznosu od 2.700,00 kn .
Osnovica za jubilarnu nagradu za 15 godina radnog staža sukladno članku 68. Temeljnog kolektivnog
ugovora za državne službenike i namještenike ("Narodne novine", broj 128/2017 ) i čl. 1. tč. 9. Odluke o načinu
ostvarivanja ostalih materijalnih prava službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Đulovac, klasa: 121-01/18-01/1, urbroj: 2111/05-03-18-03 od 05.02.2018. iznosi 1.800,00 kuna neto.
Članak 2.
Financijska sredstva za isplatu regresa iz članka 1. Ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Đulovac
za 2018., teretiti će se Program 1002- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA, aktivnost - A100201-Stručno,
administrativno i tehničko osoblje, pozicija:6, konto: 31219- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
Članak 3.
Jubilarna nagrada isplaćuje se prvoga narednog mjeseca od mjeseca u kojem je službenik ili namještenik
ostvario pravo na jubilarnu nagradu. 15 godina radnog staža službenik je napunio sa danom 01. travnja 2018.
godine.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u („Službenom glasniku Općine Đulovac“.
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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10.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 325-03/18-01/1
Urbroj: 2111/05-03-18-03

Đulovac, 18. travanj 2018. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta
Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII i 4/XIII - Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni
Statuta Općine Đulovac), i članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2017). Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o početku postupka jednostavne nabave za izvođenjem radova na izradi pokusno-piezometarske
bušotine s osvajanjem i pokusnim crpljenjem na lokalitetu Poduzetničke zone Maslenjača- Mali Bastaji
Članak 1.
NAZIV PREDMETA NABAVE:
Naručitelj: Općina Đulovac, Đurđina 132, 42 532 Đulovac; MB:02554666, OIB: 83207178681, objavljuje početak
postupka jednostavne nabave za izvođenjem radova na izradi pokusno-piezometarske bušotine s osvajanjem i
pokusnim crpljenjem na lokalitetu Poduzetničke zone Maslenjača- Mali Bastaji.
Sukladno članku 12. stavku 1. točka 1. a. i b. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu
vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00
kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave
propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Sukladno članku 9. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac , („Službeni glasnik Općine
Đulovac br.1/2017) 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 .
Poziv na dostavu ponuda neće biti objavljen na internetskim stranicama Općine.
Članak 2.
REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE: 23.1.
Evidencijski broj nabave: E-23-1/-EVM-JN/2018
Članak 3.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne iznosi 75.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost
(PDV).
IZVOR FINANCIRANJA:
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2018.-program 1006POTICANJE I RZVOJ PROIZVODNJE, Akt.K100604-Razvoj poslovnih zona , pozicija: 99-uređenje poslovnih
zona, konto:-42129- ostali poslovni građevinski objekti.
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Članak 4.
PODACI O OSOBAMA KOJE PROVODE POSTUPAK:
Postupak javne nabave bagatelne vrijednosti provode ovlašteni predstavnici Općine Đulovac- javnog naručitelja
u postupcima javne nabave jednostavne vrijednosti za 2018. g.
1. Antun Kolić, tajnik Dječjeg vrtića „Sunce“ Đulovac
2. Josip Kastmiler, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
3. Jasna Erjavec, samostalni upravni referent u UO Općine Đulovac,
4. Branislav Bijelić, komunalni redar.
Članak 5.
PODACI O PONUDITELJIMA KOJIMA ĆE SE UPUTITI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE:
Sukladno članku 9. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac , („Službeni glasnik Općine
Đulovac br.1/2017) 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.GEOBUŠAČ d.o.o., Možđenec 129, 42 220 Novi Marof, e-mail: info@geobusac.hr
2.Obrt „BUNARI MIHALIĆ“, S. Gregorka 80, 10 310 Ivanić Grad, e-mail: info@mihalic.hr
3. MAG COMMERCE d.o.o., maršala Tita 6, 40 000 Čakovec, e-mail: oliver.vrbat@mag-commerce.com
4. ECOL d.o.o., Medveščak 5, 10 000 Zagreb, e-mail: info@ecocol.hr
5. FIL.B.II. Projekt d.o.o., Osiječka 34, 10 000 Zagreb, e-mail: info@filbis.hr
Poziv na dostavu ponuda neće biti objavljen na internetskim stranicama Općine.
OSTALI PODACI.

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

str. 23

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“ broj 4/2018
11. svibanj 2018.

11.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 351-03/18-01/03
UR.BROJ: 2111/05-03-018-03
Đulovac, 17. travnja 2018. godine
Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 31. stavka 4. Uredbe
o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17) i članka 50. stavka 1. točke 18. Statuta
Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII-Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta
Općine Đulovac), općinski načelnik Općine Đulovac, te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš, općinski načelnik Općine Đulovac dana 17. travnj 2018. godine, donosi
ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za
Plan gospodarenja otpadom Općine Đulovac za razdoblje od 2017. do 2022. godine
I.
Općinski načelnik Općine Đulovac donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Đulovac za razdoblje od 2017. do 2022. godine
(KLASA: 351-03/18-01/2, URBROJ: 2111/005-03-18-03 od 05. ožujka 2018. godine) prema kojoj je Općina
Đulovac, Jedinstveni upravni odjel proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana
gospodarenja otpadom Općine Đulovac za razdoblje od 2017. do 2022. godine.
U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetni Plan gospodarenja otpadom
Općine Đulovac za razdoblje od 2017. do 2022. godine neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu
čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
II.
Razlozi izrade Plana gospodarenja otpadom određeni su odredbom članka 28. stavka 5. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13 i 73/17). Jedinica lokalne samouprave dužna na
svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom:
-

donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave.

Plan gospodarenja otpadom je temeljni dokument kojim će se postaviti održivi sustav gospodarenja
otpadom koji nastaje na području Općine Đulovac. Temeljem analize postojećeg stanja i postavljenih ciljeva
gospodarenja otpadom potrebno je odrediti mjere za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom te popis
projekata važnih za provedbu plana gospodarenja otpadom.
Plan gospodarenja otpadom obuhvaća teritorij određen administrativnim granicama Općine Đulovac, sve
izvore i vrste otpada koji nastaju na tom teritoriju a detaljno komunalni otpad.
Osnovni ciljevi gospodarenja otpadom Općine Đulovac proizlaze iz ocjene stanja gospodarenja otpadom
i obvezama koje proizlaze iz Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2022.
godine („Narodne novine“, broj 3/17):
-

unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom
unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpadom
sanirati lokacije onečišćene otpadom
kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti
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III.
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Općina Đulovac, Jedinstveni upravni odjel
zatražio je mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima navedenih u Prilogu I. ove Odluke. Zaprimljena
su sljedeća mišljenja:
Javnopravno tijelo
Grad Daruvar

KLASA/URBROJ/datum
KLASA: 361-08/18-01/1
URBROJ: 2111/01-04-04/4-18-3
07. ožujak 2018.

Općina Sirač

KLASA: 351-01/18-01/07
URBROJ: 2111/04-02-18-2
08. ožujak 2018. godine

Općina Končanica

KLASA: 351-01/18-01/088
URBROJ: 2111/02-02-18-2
08. ožujak 2018. godine

Bjelovarsko-bilogorska županija,
Upravni odjel za poljoprivredu,
zaštitu okoliša i ruralni razvoj

KLASA: 351-03/18-01/32
URBROJ: 2103/1-07-18-2
09. ožujak 2018. godine

Općina Dežanovac

KLASA: 351-01/18-01/04
URBROJ: 2111/03-02-18-2
14. ožujak 2018. godine

Grad Virovitica

KLASA: 351-01/18-01/10
URBROJ: 2189/01-03-02/1-18-2
19. ožujak 2018. godine

Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike,
Uprava za procjenu utjecaja na
okoliš i održivo gospodarenje
otpadom

KLASA: 351-03/18-04/336
URBROJ: 517-06-2-1-2-18-2
27. ožujak 2018. godine

Grad Grubišno Polje

Zahtjev za izdavanjem mišljenja o
potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš Plana gospodarenja otpadom
Općine Đulovac za razdoblje od 2017. 2022. godine , KLASA:351-03/18-01/2,
UR.BROJ:2111/05-05-18-05
od
05.03.2008. poslan preporučeno
poštom dana 06.03.2018. , broj
preporuke:87807 2775

Općina Voćin

Zahtjev za izdavanjem mišljenja o
potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš Plana gospodarenja otpadom
Općine Đulovac za razdoblje od 2017. 2022. godine , KLASA:351-03/18-01/2,
UR.BROJ:2111/05-05-18-05
od
05.03.2008. poslan preporučeno
poštom dana 06.03.2018. , broj
preporuke:87807 2815

Mišljenje
Za Plan gospodarenja otpadom Općine Đulovac za
razdoblje od 2017. do 2022. godine nije potrebno
provesti postupak strateške procjene utjecaja na
okoliš.
Za Plan gospodarenja otpadom Općine Đulovac za
razdoblje od 2017. do 2022. godine nije potrebno
provesti postupak strateške procjene utjecaja na
okoliš.
Za Plan gospodarenja otpadom Općine Đulovac za
razdoblje od 2017. do 2022. godine nije potrebno
provesti postupak strateške procjene utjecaja na
okoliš.
Za predmetni Plan gospodarenja otpadom Općine
Đulovac za razdoblje od 2017. do 2022. godine nije
potrebno provesti postupak strateške procjene
utjecaja na okoliš.
Za Plan gospodarenja otpadom Općine Đulovac za
razdoblje od 2017. do 2022. godine nije potrebno
provesti postupak strateške procjene utjecaja na
okoliš.
Za Plan gospodarenja otpadom Općine Đulovac za
razdoblje od 2017. do 2022. godine nije potrebno
provesti postupak strateške procjene utjecaja na
okoliš.
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko
onečišćenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike
ne sudjeluje u postupku ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja
otpadom Općine Đulovac za razdoblje od 2017. do
2022. godine.
30 dana nakon dostave zahtjeva Javnopravno tijelo
nije izdalo traženo mišljenje

30 dana nakon dostave zahtjeva Javnopravno tijelo
nije izdalo traženo mišljenje
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Općina Suhopolje

Ministarstvo zaštite okoliša
energetike,
Uprava za zaštitu prirode

i

Zahtjev za izdavanjem mišljenja o
potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš Plana gospodarenja otpadom
Općine Đulovac za razdoblje od 2017. 2022. godine , KLASA:351-03/18-01/2,
UR.BROJ:2111/05-05-18-05
od
05.03.2008. poslan preporučeno
poštom dana 06.03.2018. , broj
preporuke:87807 2829

30 dana nakon dostave zahtjeva Javnopravno tijelo
nije izdalo traženo mišljenje

Zahtjev za izdavanjem mišljenja o
potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš Plana gospodarenja otpadom
Općine Đulovac za razdoblje od 2017. 2022. godine , KLASA:612-07/1858/186, UR.BROJ:517-07-2-2-18-2 od
13.04.2018.

Za Plan gospodarenja otpadom Općine Đulovac za
razdoblje od 2017. do 2022. godine nije potrebno
provesti postupak strateške procjene utjecaja na
okoliš vezano za područje zaštite i očuvanja prirode
(bioraznolikost, zaštićena područja)

IV.
Tabličnim prikazom iz prethodne točke vidljivo je da je su sva javnopravna tijela koja su se očitovala u
zadanom roku dala mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene.
Planom gospodarenja otpada Općine Đulovacv za razdoblje od 2017. do 2022. godine unaprijediti će se
sustav gospodarenja otpadom.
Sukladno navedenom utvrđuje se da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Plana
gospodarenja otpadom Općine Đulovac za razdoblje od 2017. do 2022. godine na okoliš.
V.
Općina Đulovac, Jedinstveni upravni odjel je po ovoj Odluci dužan informirati javnost sukladno odredbama
Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u
pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku Općine Đulovac“
i službenoj web stranici Općine Đulovac.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
Prilog 1.
Popis tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima od kojih je traženo mišljenje:
1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb,
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje
otpadom, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb,
3. Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo,
lovstvo i zaštitu okoliša, Dr. Ante Starčevića 8, 43 000 Bjelovar,
4. Grad Daruvar, Trg kralja Tomislava 14, 43 500 Daruvar
5. Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 1, 43 290 Grubišno Polje
6. Grad Virovitica, Upravni odjel za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo, Trg kralja
Zvonimira 1, 33 000 Virovitica,
7. Općina Sirač, Stjepana Radića 120/1, 43541 Sirač,
8. Općina Dežanovac, Dežanovac 288, 43506 Dežanovac,
9. Općina Končanica, Končanica 260, 43505 Končanica,
10. Općina Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje
11. Općina Voćin, Trg Gospe Voćinske bb, 33 522 Voćin
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12.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 402-08/18-01/3
Urbroj: 2111/05-03-18-03
Đulovac, 21. travanj 2018. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 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), Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o donaciji financijskih sredstava Radio klubu „JAN HUS“ Daruvar
Članak 1.
Radio klubu „JAN HUS“ iz Daruvara, Masarykova 5, OIB:78374501708, RNO:0096529 odobrava se donacija
financijskih sredstava u iznosu od 1.000,00 kn kao pomoć za sudjelovanje člana udruge Vedrana Čarapovića na
Word Radio Team Championsheep (WRTC-Radio amaterska olimpijada) u Njemačkoj dana 14/15 srpanj 2018.
godine.
Članak 2.

Općina Đulovac će s udrugom iz članka 1. ovog Zaključka kao korisnikom financijskih sredstava sklopiti
ugovor o izravnoj dodjeli sredstava koji će se objaviti u Registru korisnika sponzorstva i donacija.
Udruga se obvezuje Općini Đulovac dostaviti izvještaj o utrošku doniranih financijskih sredstava.

Članak 2.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac za 2018. godinu , a teretiti će
se Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA, AktivnostA101103:Humanitarno socijalne udruge, pozicija:133,
račun:38119-Ostale udruge, a isplatiti će se na žiro račun Udruge broj ; HR76 2340009 1100090023 s naznakom
„WRTC-Radio amaterska olimpijada“
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja , a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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13.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 311-01/18-01/1
URBROJ: 2111/05-03-18-03
Đulovac, 21. travanj 2018.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac („ Službeni glasnik Općine Đulova br 2/XII i 4/XIII-Statutarna Odluke
o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), te članka 9. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede
za 2018. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2017) ) Općinski načelnik Općine Đulovac donosi
slijedeću
ODLUKU
o donaciji sredstava za sufinanciranje nabave električnih pastira
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva Hrvatskom lovačkom društvu „JELEN“ iz Đulovca, Nova Krivaja bb ,
OIB:58882977982, RNO:03143872 odobrava se isplata sredstava za sufinanciranje nabave električnih pastira u
iznosu 10.000,00 kuna .

Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj:HR23 2340009 1100120756 a sve prema zahtjevu
HDL „Jelen“ od 17.04.2018.
Članak 2.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac za 2018. godinu , a teretiti
će se Program 1006.- POTICANJE I RAZVOJ PROIZVODNJE, Aktivnost A100601-Poticanje poljoprivredne
proizvodnje, pozicija:217: sufinanciranje nabave električnih pastira., račun: 35231- Subvencije poljoprivrednicima.
Članak 3.
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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14.
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik

Klasa: 363-05/18-01/5
Urbroj:2111/05-03-18-03
Đulovac, 25. travanj 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne
nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
u postupku jednostavne za izvođenjem radova za izvođenjem radova na košnji općinskih groblja na području
Općine Đulovac u 2018. godini ev.br. nabave E-28-2/-EVM-JN/2018, klasa: 363-05/18-01/4, urbroj:2111-05-0318-03 od 25.04.2018. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na košnji općinskih groblja
na području Općine Đulovac u 2018. godini, ev.br. nabave E-28-2/-EVM-JN/2018
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 javne nabave jednostavne
vrijednosti za izvođenjem radova za izvođenjem radova na košnji općinskih groblja na području Općine
Đulovac u 2018. godini, ev.br. nabave E-28-2/2018-JN, klasa: 363-05/18-01/2, urbroj:2111-05-03-18-03 od
18.04.2018. kao najpovoljnijeg ponuditelja odabire:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU

OPIS

Naziv

Obrt „NIKOLIĆ TOURS“ vl. Rade Nikolić , Đurina 50

Sjedište

Đurina 50, Đulovac

Cijena ponude [u kn bez PDV-a]

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.

79.044,00

Članak 2.
OPIS
Općina Đulovac
Općina Đulovac
Đulovac, Đurina 132
02554666
83207178681

E-28-2/-EVM-JN/2018
Poziv za dostavu ponuda u postupku javne nabave
jednostavne vrijednosti za izvođenjem radova za
izvođenjem radova na košnji općinskih groblja na području
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Općine Đulovac u 2018. godini ev.br. nabave E-282/2018-JN, klasa: 363-05/18-01/2, urbroj:2111-05-03-1803 od 18.04.2018.
Pozivi za dostavu ponuda sa dokumentacijom poslani su
 datum
gospodarskim subjektima elektronskom poštom dana
18.04.2018.
Način nabave
Javna nabava jednostavne vrijednosti
Zakonska osnova
Čl.12. stavku 1. točka 1. a. i b. Zakona o javnoj nabavi (NN
120/16) i čl. 6. i 9. Pravilnika o provedbi postupka
jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik
Općine Đulovac br.1/2017)
Predmet nabave
izvođenje radova za izvođenjem radova na košnji
općinskih groblja na području Općine Đulovac u 2018.
godini ev.br. nabave E-28-2/2018-JN
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a
80.000,00 kn

i. Popis ponuditelja kojima je dostavljen javni

1.Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića
6, E-mail: pzskocaj@net.hr
2. DARKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti, J: Kozarca 19,
Daruvar, e:mail: mateja.zupic@darkom-daruvar.hr
3. „Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, , vl.
Gege Jakovića, Veliki Bastaji 46, E-mail:
jakovic.promet@gmail.com
4. Obrt „NIKOLIĆ TOURS“ vl. Rade Nikolić , Đurina 50,
Đlovac, E-mail: nikolictours@gmail.com

ii. Broj zaprimljenih ponuda i naziv ponuditelja

2 (dvije)
1. DARKOM d.o.o. J. Kozarca 19, Daruvar
2. Obrt „NIKOLIĆ TOURS“ vl. Rade Nikolić , Đurina 50,
Obrt „NIKOLIĆ TOURS“ vl. Rade Nikolić , Đurina 50,
uz ispunjavan je osnovnih uvjete iz Poziva ponudio i
najmanju cijenu

poziv:

iii. Odabrani ponuditelj
iv. Razlog odabira

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

Članak 3.

OPIS

Obrt „NIKOLIĆ TOURS“ vl. Rade Nikolić
Đurina 50, Đulovac

Cijena ponude [u kn bez PDV-a]

79.044,00

Porez na dodanu vrijednost [u kn]

19.761,00

RAZLOZI ODABIRA, OBILJEŽJA I PREDNOSTI ODABRANE PONUDE:
Članak 4.
Nakon pregleda i ocjene ponude, ovlašteni predstavnici Naručitelja utvrdili su da je ponuda obrta „NIKOLIĆ
TOURS“ vl. Rade Nikolić Đurina 50, Đulovac ponuda sa najnižom cijenom koja ispunjava sve uvjete iz Poziva
za dostavu ponuda.
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RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA:
Nije bilo razloga isključenja ponuditelja.
RAZLOZI ODBIJANJA PONUDA:
Nije bilo

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 javnim radovima.
.
IZVORI FINANCIRANJA:
Članak 8.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2018.-program 1003ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Akt.K100302-Održavanje čistoće javnih površina , pozicija 54UREĐENJE GROBLJA I OKOLIŠA, konto:-32329- ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.
Radove iz predmetnog natječaja Izvršitelj će isporučivati na temelju pisane narudžbe, odnosno pisane obavijesti
naručitelja (narudžbenice).
Nakon izvršenih radova iz predmetnog poziva za dostavu ponuda Izvršitelj
račun/otpremnicu prema stvarno isporučenim količinama.

će naručitelju ispostaviti

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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15.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 363-05/18-03/1
Urbroj: 2111/05-03-18-03
Đulovac, 24. travanj 2018. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine
Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), i članka 8. tč.1. Pravilnika o provedbi postupka
jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2017): Općinski načelnik donosi
slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na rušenju i odvozu stabala na groblju u Borovoj Kosi
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj:180424-1 od 24.04.2018. poduzeća MLAĐO d.o.o. iz Daruvara,
Ive Andrića 22, OIB:28237771776 , izvođenjem radova na rušenju i odvozu stabala na groblju u Borovoj Kosi u
ukupnom iznosu od 8.750,00 kn.
U cijenu je uključen PDV.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.
1

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
rušenje stabala na groblju u Borovoj Kosi

Jed.
mjera
kom

Količina

Cijena
(bez PDVa)
4
1750,00
UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
7000,00
7.000,00 kn
1.750,00 kn
8.750,00 kn

Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke , naručitelj će dostaviti
narudžbenicu za ugovorene radove, te će sa ponuditeljem sklopiti ugovor o izvođenju radova.
.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac za 2018. ,
Program:1003:Održavanje komunalne infrastrukture6, Aktivnost:A103202-održavanje čistoće javnih površina,
pozicija:54: uređenje groblja i okoliša, 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”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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16.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 361-08/18-01/2-1
Urbroj: 2111/05-03-18-03
Đulovac, 18. travanj 2018. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine
Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), i članka 8. tč.1. Pravilnika o provedbi postupka
jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2017) Općinski načelnik donosi
slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za izvođenjem dodatnih radova na postavljanju i ugradnji centralnog grijanja u
objekt društvenog doma u Vukovju
Članak 1.
Ovim Odlukom prihvaća se ponuda od broj 02/04/18 od 06.04.2018. poduzeća ELMO d.o.o. za proizvodnju
trgovinu i radove d.o.o. Ignjatička bb, 43 290 Grubišno Polje, OIB 26548259188 za izvođenjem dodatnih radova
na postavljanju i ugradnji centralnog grijanja u objekt društvenog doma u Vukovju , u ukupnom iznosu od 5.462,50
kuna.
U cijenu je uključen PDV.
Ponuda iz članka 1. Ove Odluke obuhvaća:
r.br.

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

Količina

Cijena
(bez PDV-a)

Iznos

1

dobava, postavljanje i spajanje panel radijatora K22x1200
2657W

kompl

1,00

780,00

780,00

2

dobava, postavljanje i spajanje panel radijatora K22x 600x800
1771W

kompl

1,00

595,00

595,00

3

dobava, postavljanje i spajanje HERTZ ventila radijatora 1/2 "

kompl

2,00

65,00

130,00

4

kompl

2,00

55,00

110,00

kompl

1,00

1.250,00

1250,00

kompl
kompl

1,00
1,00

600,00
800,00

600,00
800,00

8

dobava, postavljanje i spajanje HERTZ prigušnica radijatora
1/2 "
dobava ugradnja i spajanje UPS-a, uređaja za besprekidno
napajanje cirkularne pumpe
potrošni spojni materijal
dobava i ugradnja RO u kompletu s 8 automatskih osigurača,
sabirnica, sitni spojni materijal
čišćenje dimnjaka

kom

1,00

80,00

80,00

9

čišćenje sabirnice

kom

1,00

5
6
7

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

25,00
4.370,00 kn
1.092,50 kn
5.462,50 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.
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Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u proračunu općine Đulovac za 2018.-godinu :Program

1004-IZGRADNJA OBJEKATA Pozicija:75-izgradnja društvenog doma u Vukovju, Akt. K100403
kapitalne donacije mjesnoj samoupravi, klasifikacija/konto-42124-zgrade kulturnih institucija
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.

17.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 361-08/18-05/1
Urbroj: 2111/05-03-18-03
Đulovac, 26. travanj 2018. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine
Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), i članka 8. tč.1. Pravilnika o provedbi postupka
jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2017) Općinski načelnik donosi
slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na izradi cementne glazure
na objektu mrtvačnice u Velikim Bastajima
Članak 1.
Ovim Odlukom prihvaća se ponuda od broj 16/2018 od 26.04.2018. poduzeća ŠILAR d.o.o. za graditeljstvo
i usluge Veliki Bastaji 101 , OIB:19949672107 za izvođenjem radova na izradi cementne glazure
na objektu mrtvačnice u Velikim Bastajima u ukupnom iznosu od 5.512,50 kuna.
U cijenu je uključen PDV.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. Ove Odluke obuhvaća:
r.br.
1
2

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
razbijanje postojeće cementne glazure prosječne
debljiine d=7 cm s odvozom na deponij
Dobava armirane vlaknima materijala i izrada
cementne glazure d=7 cm armirane vlaknima

Jed.
mjera

Količina

m²

45

Cijena
(bez
PDV-a)
30,00

rabat%

Iznos

m²

45

68,00

3060,00

OSNOVICA ZA PDV
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

4.410,00 kn
1.102,50 kn
5.512,50 kn

1350,00
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Članak 3.
Sukladno članku 8. tč.1. . Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac , („Službeni glasnik
Općine Đulovac br.1/2017) Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti do 10.000,00 kn pokreće se i
provodi izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2018. - program 1004IZGRADNJA OBJEKATA Pozicija:70-izgradnja mrtvačnice u Velikim Bastajima , Aktivnost-Akt.K100401mrtvačnice , klasifikacija/konto-42129-ostali građevinski objekti
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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18.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 363-05/18-02/1
Urbroj: 2111/05-03-18-03

Đulovac, 24. travanj 2018. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta
Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), i članka 8. Pravilnika o provedbi postupka
jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2017). Općinski načelnik donosi
slijedeću
ODLUKU
o početku postupka jednostavne nabave za izvođenjem radova na košnji bankina nerazvrstanih cesta
na području Općine Đulovac u 2018. godini
Članak 1.
NAZIV PREDMETA NABAVE:
Naručitelj: Općina Đulovac, Đurđina 132, 42 532 Đulovac; MB:02554666, OIB: 83207178681, objavljuje početak
postupka jednostavne nabave za izvođenjem radova na košnji bankina nerazvrstanih na području Općine
Đulovac.
Sukladno članku 12. stavku 1. točka 1. a. i b. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu
vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00
kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave
propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Članak 2.
REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE: 27
Evidencijski broj nabave: E-27-1/2018-JN
Članak 3.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne iznosi 40.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost
(PDV).
IZVOR FINANCIRANJA:
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2018.-program 1003ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Akt.K100302-Održavanje čistoće javnih površina , pozicija
53-ODRŽAVAJE ZELENILA I KOŠNJA TRAVNJAKA, konto:-32329- ostale usluge tekućeg i investicijskog
održavanja.
Članak 4.
PODACI O OSOBAMA KOJE PROVODE POSTUPAK:
Postupak javne nabave bagatelne vrijednosti provode ovlašteni predstavnici Općine Đulovac- javnog naručitelja
u postupcima javne nabave jednostavne vrijednosti za 2018. g.
1. Antun Kolić, tajnik Dječjeg vrtića „Sunce“ Đulovac
2. Josip Kastmiler, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
3. Jasna Erjavec, samostalni upravni referent u UO Općine Đulovac,
4. Branislav Bijelić, komunalni redar.
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Članak 5.
PODACI O PONUDITELJIMA KOJIMA ĆE SE UPUTITI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE:
Sukladno članku 8. tč.3. . Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac , („Službeni glasnik
Općine Đulovac br.1/2017) nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kn, a manje
od 50.000,00 kuna, pokreće se postupkom slanja zahtjeva za dostavom ponuda i analizom usporedivih ponuda.
Usporedivost ponuda postiže se na način da se zahtjev za slanjem ponuda sa jednakim tehničkim specifikacijama
za predmetne robe, radove i usluge procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kn , a manje od 50.000,00 kn
dostavlja najmanje trojici gospodarskih subjekata po vlastitom izboru.
Zahtjev za dostavu ponuda dostavlja na adrese gospodarskih subjekata i upućuje se na način koji omogućuje
dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom
slanju telefaksom, potvrda e-mailom i sl.), a mora sadržavati najmanje: naziv naručitelja, opis predmeta nabave sa
tehničkim specifikacijama za predmetne robe, radove i usluge i/ili troškovnik radova, rok za dostavu ponude, način
dostave ponuda, kriterij za odabir ponude, te datum slanja zahtjeva.
Gospodarski subjekti kojima se upućuje zahtjev za dostavom ponude:
1. Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6, E-mail: pzskocaj@net.hr
2. CESTE d.d., J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar; e-mail: tehnicka-priprema@ceste-bjelovar.hr
3. „Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, , vl. Gege Jakovića, Veliki Bastaji 46, E-mail:
jakovic.promet@gmail.com
4. Obrt „NIKOLIĆ TOURS“ vl. Rade Nikolić , Đurina 50, Đlovac, E-mail: nikolictours@gmail.com
Poziv na dostavu ponuda neće biti objavljen na internetskim stranicama Općine.
OSTALI PODACI.
Članak 6.
Rok za donošenje Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijesti o poništenju postupka jednostavne
nabave iznosi 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda .
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave objavljuje se na
oglasnoj ploči i na internetskim stranicama naručitelja .
Načelnik Općine Đulovac donosi Odluku za odabir najpovoljnije ponude sa kojim će se sklopiti pisani ugovor o
nabavi, zajedno sa svim pristiglim ponudama.
Naručitelj objavom Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude, stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine kao naručitelja i najpovoljnijeg ponuditelja
regulirati će se Ugovorom.
Protiv odluke Općinskog načelnik Općine Đulovac, žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“, i
mrežnoj stranici Općine Đulovac: www.djulovac.hr.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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19.
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik

Klasa: 325-03/18-01/5
Urbroj:2111/05-03-18-03
Đulovac, 02. svibnja 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne
nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
u postupku jednostavne nabave za izvođenjem radova na izradi pokusno-piezometarske bušotine s osvajanjem i
pokusnim crpljenjem na lokalitetu Poduzetničke zone Maslenjača- Mali Bastaji, ev.br. nabave E-23-1/-EVMJN/2018, klasa: 325-03/18-01/4, urbroj:2111-05-03-18-03 od 02.05.2018. Općinski načelnik Općine Đulovac
donosi slijedeću
ODLUKU
objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na izradi pokusnopiezometarske bušotine s osvajanjem i pokusnim crpljenjem na lokalitetu Poduzetničke zone MaslenjačaMali Bastaji, ev.br. nabave E-23-1/-EVM-JN/2018, klasa: 325-03/18-01/2,
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 javne nabave jednostavne
vrijednosti za izvođenjem radova za izvođenjem radova na košnji općinskih groblja na području Općine
Đulovac u 2018. godini, ev.br. nabave E-28-2/2018-JN, klasa: 363-05/18-01/2, urbroj:2111-05-03-18-03 od
18.04.2018. kao najpovoljnijeg ponuditelja odabire:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU

OPIS

Naziv

Obrt „MIHALIĆ“ bušenje bunara, proizvodnja
betonske galanterije, vl. Miljenko Mihalić
S. Gregorka 80, 10 310 Ivanić Grad

Sjedište
Cijena ponude [u kn bez PDV-a]

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
3.

74.335,00

Članak 2.
OPIS
Općina Đulovac
Općina Đulovac
Đulovac, Đurina 132
02554666
83207178681
E-23-1/-EVM-JN/2018
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Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za
ii. Javno oglašavanje

 datum
iii. Način nabave
iv. Zakonska osnova

v. Predmet nabave

vi. Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a

izvođenjem radova za izvođenjem radova na izradi pokusnopiezometarske bušotine s osvajanjem i pokusnim crpljenjem na
lokalitetu Poduzetničke zone Maslenjača- Mali Bastaji, ev.br.
nabave E-23-1/-EVM-JN/2018, klasa: 325-03/18-01/2,
urbroj:2111-05-03-18-03 od18.04.2018.
Pozivi za dostavu ponuda sa dokumentacijom poslani su
gospodarskim subjektima elektronskom poštom dana
18.04.2018.
Javna nabava jednostavne vrijednosti
Čl.12. stavku 1. točka 1. a. i b. Zakona o javnoj nabavi (NN
120/16) i čl. 6. i 9. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne
nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.1/2017)
izvođenje radova na izradi pokusno-piezometarske bušotine s
osvajanjem i pokusnim crpljenjem na lokalitetu Poduzetničke
zone Maslenjača- Mali Bastaji, ev.br. nabave E-23-1/-EVMJN/2018,
75.000,00 kn

v. Popis ponuditelja kojima je dostavljen javni

1. GEOBUŠAČ d.o.o., Možđenec 129, 42 220 Novi Marof, email: info@geobusac.hr
2.Obrt „BUNARI MIHALIĆ“, S. Gregorka 80, 10 310 Ivanić
Grad, e-mail: info@mihalic.hr
3. MAG COMMERCE d.o.o., maršala Tita 6, 40 000 Čakovec,
e-mail: oliver.vrbat@mag-commerce.com
4. ECOL d.o.o., Medveščak 5, 10 000 Zagreb, e-mail:
info@ecocol.hr
5. FIL.B.II. Projekt d.o.o., Osiječka 34, 10 000 Zagreb, e-mail:
info@filbis.hr

vi. Broj zaprimljenih ponuda i naziv ponuditelja

3 (tri)
1. FIL.B.II. Projekt d.o.o., Osiječka 34, 10 000
2. GEOBUŠAČ d.o.o., Možđenec 129, 42 220 Novi Marof
3. Obrt „MIHALIĆ“ bušenje bunara, proizvodnja betonske
galanterije, vl. Miljenko Mihalić S. Gregorka 80, 10 310 Ivanić
Grad
Obrt „MIHALIĆ“ bušenje bunara, proizvodnja betonske
galanterije, vl. Miljenko Mihalić S. Gregorka 80, 10 310 Ivanić
Grad
uz ispunjavan je osnovnih uvjete iz Poziva ponudio i najmanju
cijenu

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

Obrt „MIHALIĆ“ bušenje bunara, proizvodnja
betonske galanterije, vl. Miljenko Mihalić
S. Gregorka 80, 10 310 Ivanić Grad

Cijena ponude [u kn bez PDV-a]

7.335,00

Porez na dodanu vrijednost [u kn]

18.583,75
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RAZLOZI ODABIRA, OBILJEŽJA I PREDNOSTI ODABRANE PONUDE:
Članak 4.
Nakon pregleda i ocjene ponude, ovlašteni predstavnici Naručitelja utvrdili su da je ponuda obrta „Obrt „MIHALIĆ“
bušenje bunara, proizvodnja betonske galanterije, vl. Miljenko Mihalić S. Gregorka 80, 10 310 Ivanić Grad ponuda
sa najnižom cijenom koja ispunjava sve uvjete iz Poziva za dostavu ponuda.
RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA:
Članak 5.
1. ponuda viša od procijenjene vrijednosti nabave
2. nisu dostavljeni obvezni dokumenti : Izvod iz kaznene evidencije ili izjava o nepostojanju razloga za isključenje
ponuditelja ovjerena kod javnog bilježnika, potvrdu Porezne uprave o stanju duga izvod iz sudskog, obrtnog ili
drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta
RAZLOZI ODBIJANJA PONUDA:
Članak 6.
1. FIL.B.II. Projekt d.o.o., Osiječka 34, 10 000 iz razloga što je dostavio ponudu koja je viša od procijenjene
vrijednosti nabave , a nisu dostavljeni obvezni dokumenti : Izvod iz kaznene evidencije ili izjava o nepostojanju
razloga za isključenje ponuditelja ovjerena kod javnog bilježnika, potvrdu Porezne uprave o stanju duga izvod iz
sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta
2. GEOBUŠAČ d.o.o., Možđenec 129, 42 220 Novi Marof iz razloga što je dostavio ponudu koja je viša od
procijenjene vrijednosti nabave , a nisu dostavljeni obvezni dokumenti : Izvod iz kaznene evidencije ili izjava o
nepostojanju razloga za isključenje ponuditelja ovjerena kod javnog bilježnika, potvrdu Porezne uprave o stanju
duga izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta
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 javnim radovima.
.
IZVORI FINANCIRANJA:
Članak 8.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2018.- program 1006POTICANJE I RZVOJ PROIZVODNJE, Akt.K100604-Razvoj poslovnih zona , pozicija: 99-uređenje poslovnih
zona, konto:-42129- ostali poslovni građevinski objekti.
Radove iz predmetnog natječaja Izvršitelj će isporučivati na temelju pisane narudžbe, odnosno pisane obavijesti
naručitelja (narudžbenice).
Nakon izvršenih radova iz predmetnog poziva za dostavu ponuda Izvršitelj
račun/otpremnicu prema stvarno isporučenim količinama.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

će naručitelju ispostaviti

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

20.
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik

Klasa: 363-05/18-02/5
Urbroj:2111/05-03-18-03
Đulovac, 04. svibanj 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne
nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
u postupku jednostavne za izvođenjem radova na košnji bankina općinskih cesta na području Općine Đulovac,
ev.br. nabave E-27-1/2018-JN, klasa: 363-05/18-02/2, urbroj:2111-05-03-18-03 od 03.05.2018. Općinski načelnik
Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na košnji bankina
nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac ev.br. nabave E-27-1/2018-JN
PODACI O NARUČITELJU:
Članak 1.
Naručitelj, Općina Đulovac, Đurina 132, Đulovac, MB:02554666, OIB: 83207178681, zastupana po Općinskom
načelnik Dragi Hodaku , prema provedenom Zahtjevu za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za

izvođenjem radova na košnji općinskih groblja na području Općine Đulovac ev.br. nabave E-27-1/2018JN, klasa: 363-05/18-02/2, urbroj:2111-05-03-18-03 od 25.04.2018. kao najpovoljnijeg ponuditelja odabire:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU

OPIS

Naziv

Poljoprivredna zadruga "Skočaj"

Sjedište

Đulovac, bana J.Jelačića 6,

Cijena ponude [u kn bez PDV-a]

39.933,60
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PREDMET NABAVE:
Temeljni podaci o provedenom postupku nabave:

Članak 2.

NAZIV
NARUČITELJ
i. Naziv
ii. Sjedište
iii. Matični broj
iv. OIB:
6. PODACI O NABAVI
i. Broj nadmetanja
ii. Javno oglašavanje
5.

OPIS
Općina Đulovac
Općina Đulovac
Đulovac, Đurina 132
02554666
83207178681

E-27-1/2018-JN
Zahtjev za dostavu ponuda u postupku jednostavne
nabave za izvođenjem radova na košnji općinskih

groblja na području Općine Đulovac ev.br. nabave
E-27-1/2018-JN, klasa: 363-05/18-02/2, urbroj:2111 datum
iii. Način nabave
iv. Zakonska osnova

v. Predmet nabave

05-03-18-03 od 25.04.2018
Zahtjevi za dostavu ponuda sa dokumentacijom poslani
su gospodarskim subjektima elektronskom poštom dana
25.04.2018.
Javna nabava jednostavne vrijednosti
Čl.12. stavku 1. točka 1. a. i b. Zakona o javnoj nabavi (NN
120/16) i čl. 6. i 9. Pravilnika o provedbi postupka
jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik
Općine Đulovac br.1/2017)
izvođenje radova na košnji općinskih groblja na

području Općine
1/2018-JN,

Đulovac ev.br. nabave E-27-

vi. Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a

40.000,00 kn

ix. Popis ponuditelja kojima je dostavljen javni

1.Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića
6, E-mail: pzskocaj@net.hr
2.CESTE d.d., J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar; e-mail: tehnickapriprema@ceste-bjelovar.hr
3.„Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, , vl.
Gege Jakovića, Veliki Bastaji 46, E-mail:
jakovic.promet@gmail.com
4.Obrt „NIKOLIĆ TOURS“ vl. Rade Nikolić , Đurina 50,
Đlovac, E-mail: nikolictours@gmail.com

poziv:

Napomena: Poziv za dostavu ponuda sa dokumentacijom poslani su
gospodarskim subjektima elektronskom poštom dana 25.04.2018.

x. Broj zaprimljenih ponuda i naziv ponuditelja

xi. Odabrani ponuditelj
xii. Razlog odabira

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

Članak 3.

OPIS

Poljoprivredna zadruga "Skočaj"

Sjedište

Bana J. Jelačića 6, Đulovac

Cijena ponude [u kn bez PDV-a]

39.933,60

Porez na dodanu vrijednost [u kn]

9.983,40

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

Članak 5.

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 javnim radovima.
.
IZVORI FINANCIRANJA:
Članak 8.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2016.-program 1003ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Akt.K100302-Održavanje čistoće javnih površina , pozicija
53-ODRŽAVAJE ZELENILA I KOŠNJA TRAVNJAKA, konto:-32329- ostale usluge tekućeg i investicijskog
održavanja
Radove iz predmetnog natječaja Izvršitelj će isporučivati na temelju pisane narudžbe, odnosno pisane obavijesti
naručitelja (narudžbenice).
Nakon izvršenih radova iz predmetnog poziva za dostavu ponuda Izvršitelj će naručitelju ispostaviti
račun/otpremnicu prema stvarno isporučenim količinama.
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.).
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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.

21.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 402-08/18-01/4
Urbroj: 2111/05-03-18-03
Đulovac, 09. svibanj 2018. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 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), Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o donaciji financijskih sredstava Vijeću srpske nacionalne manjine Grada Daruvara
Članak 1.
Vijeću srpske nacionalne manjine Grada Daruvara OIB:54870134622, MB:1779567 odobrava se donacija
financijskih sredstava u iznosu od 1.000,00 kn kao pomoć za organiziranje kulturne manifestacije „Spasovdanski
susreti“ kao dan Vijeća srpske nacionalne manjine i obilježavanje 15-godišnjice osnivanja i rada Vijeća koja će se
obilježiti raznim programima u razdoblju od 15. do 20. svibnja 2018.
Članak 2.

Općina Đulovac će s udrugom iz članka 1. ovog Zaključka kao korisnikom financijskih sredstava sklopiti
ugovor o izravnoj dodjeli sredstava koji će se objaviti u Registru korisnika sponzorstva i donacija.
Udruga se obvezuje Općini Đulovac dostaviti izvještaj o utrošku doniranih financijskih sredstava.
Članak 2.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac za 2018. godinu , a teretiti će
se Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA, AktivnostA101103:Humanitarno socijalne udruge, pozicija:133,
račun:38119-Ostale udruge, a isplatiti će se na žiro račun Udruge broj ; HR54 2340009 1110133411 s naznakom
„VSN-Spasovdanski susreti“
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja , a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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22.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 406-09/18-01/2
Urbroj: 2111/05-03-18-03
Đulovac, 02. svibanj 2018.godine.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 123/17), članka
50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), i članka 8.st.1. Pravilnika o provedbi
postupka javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), Općinski načelnik
donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga izrade dokumentacije za nadmetanje za postupak javne
nabave male vrijednosti za mjeru 7.2.2.- rekonstrukcija nerazvrstane ceste
N2 Mali Bastaji (L37129) – Maslenjača
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 05/P1/1 od 26.04. 2018. SARTURIS CONSULTING obrt za
poljoprivredu i poslovne usluge vl. Mirna Gabor, OIB:05557735552 za pružanje usluga izrade dokumentacije
za nadmetanje za postupak javne nabave male vrijednosti za mjeru 7.2.2.- rekonstrukcija nerazvrstane ceste N2
Mali Bastaji (L37129) – Maslenjača u ukupnom iznosu od 12.500,00 kn. .
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :

Članak 2.

r.br.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

1

izrada dokumentacije za nadmetanje za postupak javne nabave
male vrijednosti za mjeru 7.2.2.- rekonstrukcija nerazvrstane
ceste N2 Mali Bastaji (L37129) – Maslenjača

Jed.
mjera
kom

Količina
1

Cijena
(bez PDV-a)
10000,00

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

Iznos
10000,00
10.000,00 kn
10.000,00 kn
2.500,00 kn
12.500,00 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 2017.-program 1006Poticanje i razvoj proizvodnje, Pozicija:193-priprema, prijava provedba i praćenje projekata EU, AktivnostAkt.A100603-poticanje proizvodnje, klasifikacija-32379-Ostala intelektualne 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: Đurina 132, Đulovac.
Glavni i odgovorni urednik: Jasna Erjavec, tajnik Vijeća Općine Đulovac.
Telefon: 043/382-028, telefaks: 043/382-027.
Naklada: 35 komada.
Tisak: Općina Đulovac.

