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1.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 400-06/18-02/1-1
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 10. svibanj 2019. godine
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne Novine „ br. 120/16), članka 3. Pravilnika o provedbi
postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 10/2018) i članka 50. Statuta Općine Đulovac
(«Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/III i 2/2018-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta), Općinski
načelnik općine, donosi
I. IZMJENE I DOPUNE PLAN JAVNE NABAVE OPĆINE ĐULOVAC ZA 2019. GODINU
Članak 1.
U Planu javne nabave Općine Đulovac za 2018. godinu («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 13/2018) članak
2. mijenja se i glasi:
Plan javne nabave Općine Đulovac za 2018. godine sadrži:
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Naziv naručitelja: Općina Đulovac
Godina: 2019
Rb Evidencijsk
r
i broj
nabave

Predmet nabave

Brojčan Procijenjen
Vrsta
Posebni
a oznaka a vrijednost postupka
režim
premeta nabave (u (uključujući nabave
nabave
kunama)
jednostavn
iz CPV-a
e nabave)

1 1-EVM

Projektna dokumentacija 71242000za izgradnju Javne zgrade
6
(multifunkcionalne
namjene) bruto
građevinske površine cca
1200m2 u Đulovcu na
k.č.br. 7/1 k.o. Đulovac

2 2-EVM

projektna dokumentacija
za izgradnju komunalne
infrastrukture u dijelu PZ
Maslenjača

2-EVM

projektna dokumentacija
za izgradnju komunalne
infrastrukture u dijelu PZ
Maslenjača

Predmet
podijelje
n na
grupe

Sklapa se
Ugovor/okvirni
sporazum

Planirani Planirano
početak
trajanje
postupka ugovora ili
okvirnog
sporazum
a

Vrijedi
od

Vrijedi
do

1 godina

07.01.201
9

10.05.201 preostale
Obrisana
9 obveze iz
2018. prema
Ugovoru br.
62/2018 od
11.10.2018.

rujan 2019.

1 godina

10.05.201
9

ožujak 2019.

1 godina

07.01.201
9

10.05.201
9

1 godina

07.01.201
9

10.05.201 preostale
Obrisana
9 obveze iz
2018. prema
Ugovoru br.
54/2018 od
13.08.2018.

1 godina

07.01.201
9

1 godina

07.01.201
9

56.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

ugovor

712420006

120.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

712420006

120.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

ugovor

3 3-EVM

izmjene i dopune
71410000Prostornog plana uređenje
5
pćine Đulovac

56.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

ugovor

4 4-EVM

ostala projektna
dokumantacija

712420006

160.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

ugovor

5 5.1-EVM

projektna dokumantacija - 71242000vodosprema Škodinovac
6
sufinanciranje

24.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

ugovor o
u tijeku
sufinaciranju Darkom sukladno
ugovoru o
sufinanciranj
u sa Darkom
d.o.o.

tijekom
godine po
potrebi

Napomen Status
a
promjen
e

Izmijenjena
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6 5.2-EVM

sufinanciranje glavnog
Projekta izgradnje
kanalizacije naselja
Đulovac

712420006

56.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

ugovor o
u tijeku
sufinaciranju Darkom sukladno
ugovoru o
sufinanciranj
u sa Darkom
d.o.o.

1 godina

07.01.201
9

7 5.3-EVM

sufinaciranje projektne
71242000dokumentcije
6
rekonstrukcije i proširenja
spojnog vododopskrbnog
cjevovoda Gornja Vrijska
II. faza

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

ugovor o finaciranju
Darkom

u tijeku
sukladno
ugovoru o
financiranju
sa Darkom
d.o.o.

2 godine

07.01.201
9

8 6-EVM

rekonstrukcija-postavljanje 45443000fasade i izmjena stolarije
4
na općinskoj zgradi

152.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

rujan 2019.

3 mjeseca

10.05.201
9

6-EVM

rekonstrukcija-postavljanje 45443000fasade i izmjena stolarije
4
na općinskoj zgradi

152.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

narudžbenica/ugovor svibanj 2019. 2 mjeseca

07.01.201
9

9 7-EVM

radovi na izgradnji
sportskog igrališta u
naselju Batinjani

452122008

350.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

7-EVM

radovi na izgradnji
sportskog igrališta u
naselju Koreničani i
Batinjani

452122008

400.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

10 8-EVM

radovi rekonstrukcija
svlačionice i nogometnog
igrališta NK Tomislav
Đulovac

452122008

280.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

11 9-EVM

sufinanciranje
rekonstrukcije krovišta
višestambenih zgrada u
Đulovcu

454430004

12 10-EVM

rekonstrukcija krovišta
društvenog doma Borova
Kosa

13 11-EVM

lipanj 2019.

6 mjeseci

10.05.201
9

ugovor

srpanj 2019.

1 godina

07.01.201
9

NE

ugovor

srpanj 2019.

1 godina

07.01.201
9

32.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

ugovor

tijekom
1 godina
godine
sukladno
sporazumu
sa vlasnicima
stanova i
Hrvatskim
šumama

07.01.201
9

452120006

24.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

ugovor

ožujak 2019.

1 godina

07.01.201
9

Rekonstrukcija društvenog 45212000doma Babina Gora
6

40.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

ugovor

srpanj 2019.

1 godina

07.01.201
9

Izmijenjena

10.05.201
9
Izmijenjena

10.05.201
9

preostale
obveze iz
2018. prema
Ugovoru br.
65/2018 od
07.11.2018.
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14 12-EVM

rekonstrukcija -izrada
asfaltne presvlake
nerazvrstane ceste
Potočani

452300008

499.999,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

12-EVM

rekonstrukcija -izrada
asfaltne presvlake
nerazvrstane ceste
Đulovac -N1 Puklica

452300008

496.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

15 13-EVM

radovi na modernizaciji
narazvrstane ceste u
naselju Batinjska Rijeka Vukovje

452300008

112.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

16 13.1-EVM

radovi na modernizaciji
45230000lokalnih i nerazvrstanih
8
cesta na području Đulovca

13.1-EVM

radovi na
45230000modernizaciji/rekonstrukcij
8
i ostalih nerazvrstanih
cesta

1.200.000,00 Otvoreni
postupak
288.000,00 Postupak
jednostavne
nabave
1.600.000,00 Otvoreni
natječaj

lipanj 2019.

6 mjeseci

10.05.201
9

Izmijenjena

ugovor

lipanj 2019.

1 godina

07.01.201
9

10.05.201
9

NE

ugovor

lipanj 2018.

1 godina

07.01.201
9

10.05.201
9

NE

Ugovor

lipanj 2018.

1 godina

10.05.201
9

NE

ugovor

lipanj 2018.

1 godina

07.01.201
9

10.05.201
9

NE

Ugovor

u tijeku

1 godina

07.01.201
9

10.05.201 preostale
Obrisana
9 obveze iz
2018. prema
Ugovoru sa
Cestama
d.d. od
03.08.2018.

Obrisana

Izmijenjena

17 16-EVM

Rekonstrukcija
nerazvrstane ceste N2
Mali Bastaji
(L37129)-Maslenjača

452300008

18 14-EVM

izgradnja vodovodne
mreže-KoreničaniV.Bastaji-B.Brđani-V. i
M.Miletinac

452313008

120.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

u tijeku

1 godina

07.01.201
9

19 15-EVM

rekonstrukcija i proširenje 45231300spojnog vodoopskrbnog
8
cjevovoda Gornja Vrijeska

400.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

rujan 2019.

1 godina

07.01.201
9

20 16-EVM

izgradnja vodospreme
pitke vode Škodinovac

452313008

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

rujan 2019.

1 godina

07.01.201
9

21 19-EVM

rekonstrukcija i dogradnja
društvenog doma u
Velikim Bastajima

454540004

2.948.648,00 Otvoreni
natječaj

NE

Ugovor

po odobrenju 1 godina
projekta

07.01.201
9

10.05.201 preostale
Obrisana
9 obveze iz
2018. prema
Ugovoru sa
ELMO d.o.o.
od
12.11.2018.

22 I/20-EVM

sanacija i zatvaranje
odlagališta neopasnog
otpada Cjepidlake

452221103

1.613.920,00 Otvoreni
natječaj

NE

Ugovor

po odobrenju 1 godina
projekta

07.01.201
9

10.05.201
9

Obrisana
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23 17-EVM

modernizacija javne
31000000rasvijete -zamjna svijetiljki
6
LED svijetiljakma

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

svibanj 2019. 1 godina

07.01.201
9

24 18-EVM

sufinanciranje radova na
izgradnji arteških bunara
za potrebe navodnjavanja

452321209

24.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

po potrebi

1 godina

07.01.201
9

25 19-EVM

Priprema, prijava m
71242000provedba i praćenje
6
projekata za sufinancira je
iz EU Fondova

40.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

po potrebi

1 godina

07.01.201
9

26 20-EVM

uređenje poslovnih zona

450000007

400.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

po potrebi

1 godina

07.01.201
9

27 21-EVM

kupnja zemljišta

701220002

120.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

po potrebi

1 godina

07.01.201
9

28 22-EVM

Trafostanica pogon
Ciglana-ekonomija
Đulovac

316825407

16.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

po potrebi

1 godina

07.01.201
9

29 23-EVM

Trafostanica Maslenjaca

316825407

400.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

po potrebi

1 godina

07.01.201
9

30 24-EVM

održavanje zelenila i
košnja travnjaka

451127105

64.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

narudžbenica/ugovor po potrebi

1 godina

07.01.201
9

31 25-EVM

uređenje groblja i okoliša

451127143

120.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

narudžbenica/ugovor po potrebi

1 godina

07.01.201
9

32 26-EVM

uklanjanje ruševina iz
domovinskog rata

454531008

24.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

narudžbenica/ugovor po potrebi

1 godina

07.01.201
9

33 27-EVM

Elektricna energija

093100005

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor HEP/T-COM

u tijeku

1 godina

07.01.201
9

34 28-EVM

održavanje javne rasvjete

310000006

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor Elektro Ivić

u tijeku

4 godine

07.01.201
9

35 29-EVM

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

142100006

160.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

narudžbenica/ugovor siječanj
2019.

1 godina

07.01.201
9

36 30-EVM

izgradnja cijevnih prokopa 451125000

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor o
u tijeku
povjeravanju
komunalnih poslova Jaković promet

4 godine

07.01.201
9

10.05.201
9

Obrisana
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37 31-EVM

čišćenje slivnika i
oborinskih kanala

451125000

16.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

38 32-EVM

održavanje nerazvrstanih 45233141cesta (prijevoz materijala
9
za održavanje, izrada
cijevnih propusta, čišćenje
slivnika, razgrtanjekamena
i kopanje kanala)

456.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

prijevoz materijala za
održavanje nerazvrstanih
cesta

452331419

240.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

07.01.201
9

10.05.201
9

39 33-EVM

razgrtanje i kopanje
kanala

451123008

120.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

07.01.201
9

10.05.201
9

40 34-EVM

zimska služba

502300006

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

41 35-EVM

Geodetsko katastarske
usluge

713550001

50.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

35-EVM

Geodetsko katastarske
usluge

713550001

16.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

42 36-EVM

Sanacija divljih odlagališta 90900000otpada
6

43 37-EVM

Deratizacija i dezinsekcija

44 38-EVM

32-EVM

NE

Društvene
i posebne
usluge

DA

07.01.201
9
Ugovor

siječanj 2019 1 godina

10.05.201
9

4 godine

07.01.201
9

po potrebi

1 godina

10.05.201
9

NE

narudžbenica/ugovor po potrebi

1 godina

07.01.201
9

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

narudžbenica/ugovor po potrebi

1 godina

07.01.201
9

909230003

40.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor o
u tijeku
povjeravanju
komunalnih poslova Sanitacija Osijek

4 godine

07.01.201
9

neškodljivo uklanjanje
lešina

909000006

40.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica/ugovor siječanj
2019.

1 godina

07.01.201
9

45 39-EVM

rekonstrukcija
srednjevijekovne kule
Stupčanica-2019

452123504

120.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

Rezerviran NE
i ugovor

Ugovor

kolovoz
2019.

1 godina

10.05.201
9

39-EVM

rekonstrukcija
srednjevijekovne kule
Stupčanica

452123504

160.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

kolovoz
2019.

1 godina

07.01.201
9

rekonstrukcija sakralnih
objekata

452123504

16.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

kolovoz
2019.

1 godina

07.01.201
9

46 40-EVM

Ugovor o
u tijeku
povjeravanju
komunalnih poslova Jaković promet

10.05.201
9

Obrisana

Ugovor o
Izmijenjena
povjeravanju
komunalnih
poslova Jaković
promet

Obrisana

Izmijenjena

10.05.201
9

Izmijenjena

10.05.201
9
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47 41-EVM

Uredski materijal

301920001

24.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica/Ugovo po potrebi
r

1 godina

07.01.201
9

48 42-EVM

Obilježavanje znacajnih
datuma

550000000

40.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica/Ugovo po potrebi
r

1 godina

07.01.201
9

49 43-EVM

Motorni benzin i dizel
gorivo

091320003

48.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor INA

1 godina

07.01.201
9

50 44-EVM

Materijal i dijelovi za tek. i 44100000invest. održav.
1
građevinskih objekata

16.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica/Ugovo po potrebi
r

1 godina

07.01.201
9

51 45-EVM

Mat. i dijelovi za tek. i
invest. održav.
transportnih sredstava

501111100

28.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica/Ugovo po potrebi
r

1 godina

07.01.201
9

52 46-EVM

Usluge telefona, telefaksa 642100001

41.600,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovot H telekom

1 godina

07.01.201
9

53 47-EVM

Usluge tekućeg i
investicijskog održavanja
građevinskih objekata

507000002

40.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica/Ugovo po potrebi
r

1 godina

07.01.201
9

54 48-EVM

informiranje i promidžba

798000002

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica/ugovor Večernji list,
Bjelovarski
list, Radio
Daruvar

1 godina

07.01.201
9

55 49-EVM

Iznošenje i odvoz smeća

905110002

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica/ugovor Darkom
1 godina
d.o.o. u tijeku

07.01.201
9

56 50-EVM

ugovori odjelu

983900003

32.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica/Ugovo po potrebi
r

1 godina

07.01.201
9

57 51-EVM

Usluge odvjetnika i
pravnog savjetovanja

791120002

56.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica/Ugovo siječanj
r
2019.

1 godina

07.01.201
9

58 52-EVM

Ostale racunalne usluge

489000007

24.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica/Ugovo po potrebi
r

1 godina

07.01.201
9

59 53-EVM

vodoprivredna naknada

650000003

20.800,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor Hrvatske
vode

1 godina

07.01.201
9

60 54-EVM

Ostale usluge

716310000

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica/Ugovo po potrebi
r

1 godina

07.01.201
9

61 55-EVM

Reprezentacija

550000000

20.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica/Ugovo po potrebi
r

1 godina

07.01.201
9

u tijeku

u tijeku

u tijeku
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62 57-EVM

izrada procijene rizika od 71313410katastrofa i velikih nesreća
2

16.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

63 58-EVM

Ulaganja u računalne
programe

489000007

60.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

58-EVM

Ulaganja u računalne
programe

489000007

40.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

64 59-EVM

kontejneri za otpad i dr.
oprema

909000006

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

65 60-EVV

nabava dugoročnog
kredita za financiranje
investicijskih projekata
općine

661130005

Datum zadnje izmjene plana: 10.05.2019 15:32
Datum objave plana nabave: 07.01.2019 09:37

1.600.000,00 Otvoreni
postupak

Narudžbenica/Ugovo siječanj
r
2019.

1 godina

07.01.201
9

po potrebi

1 godina

10.05.201
9

NE

Narudžbenica/Ugovo po potrebi
r

1 godina

07.01.201
9

NE

Narudžbenica/Ugovo po potrebi
r

1 godina

07.01.201
9

NE

Ugovor

5 godina

07.01.201
9

vlj.19

Izmijenjena

10.05.201
9

10.05.201
9

Obrisana
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Članak 3.
Ostale odredbe Plana javne nabave za 2018. godinu («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 13/2018) koje nisu
obuhvaćene ovim izmjenama dopunama ostaju na snazi.
Članak 4.
Ove izmjene i dopune Plana javne nabave za 2019. godinu stupaju na snagu danom objave u „Službenom
glasniku Općine Đulovac“
Klasa: 400-06/18-02/1-1
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 10. svibanj 2019. godine

OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.

10

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“
GODINA 2019.
BROJ 4.
Đulovac, 17. srpanj 2019. godine
11

2.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 363-05/19-02/2
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 21. svibanj 2019.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, 4/XIII i 2/2008 -statutarne odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), i članka 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018): Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na košnji lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Općine
Đulovac, Evidencijski broj nabave: E-24/-EVM-JN/2019
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 3/2019 od 21.05.2019. „Poljoprivredne zadruge "Skočaj" iz
Đulovca, bana J.Jelačića 6., OIB:88945219889, za izvođenjem radova na košnji lokalnih i nerazvrstanih cesta
na području Općine Đulovac, Evidencijski broj nabave: E-24-EVM-JN/2019 u ukupnom iznosu od 79.774,90 kn.
Članak 2.
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :
oznaka

N1

naziv

Đulovac (ŽC 3301)Puklica(L37134)

opis

Đurina ulica prema
naselju Puklica i
kanelomu Šandrovac
Mali Bastaji prema
Poduzetničkoj zoni
Maslenjača

duljina
bankine/1m

duljina
bankine
2/m

sveukupna
duljina
bankine/1+2
m

cijena
kn/m¹
(1+2)

broj
košnji
godišnje

ukupna
cijena

3270

3270

6540

0,18

2

2354,40

2850

2850

5700

0,18

2

2052,00

N2

M.Bastaji (L37129)- MaslenjačaPoljodar-Ilova (Munije)

N3a

Maslenjača (ŽC 3301) Maslenjača(L37127)
Maslenjača (N3a)Maslenjača(L37127)
M. Maslenjača (ŽC3094)- V.
Maslenjača(do raskrižja)

1150

1150

2300

0,18

2

828,00

175

175

350

0,18

2

126,00

1200

1200

2400

0,18

2

864,00

Maslenjača (N2)- V.Miletinac
(L37128)
Batinjani (ŽC 3301) Batinjani(L37152)
Batinjani (ŽC 3301) -B.
Rijeka(L37152)
B.Rijeka (ŽC 3301) B.Rijeka(L37152)
Vukovje (ŽC3301) -Vukovje
(L37152)-D. Kuća-D. Daruvar
(DC5)
B.Kosa (L37122) -granica općine
za I. Selo
Batinjani (ŽC 3301) -D.
Vrijeska(L3122)-Zagorje
Maslenjača (L37127) Maslenjača(N2)

2950

2950

5900

0,18

2

2124,00

1025

1025

2050

0,20

2

820,00

1200

1200

2400

0,20

2

960,00

1555

1555

3110

0,20

2

1244,00

6100

6100

12200

0,20

2

4880,00

3030

3030

6060

0,18

2

2181,60

3160

3160

6320

0,18

2

2275,20

810

810

1620

0,18

2

583,20

N3b
N3c
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
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N11a
N12
N12a
N13
N14
N15
N16

(ŽC 3301)-željznička stanica
Maslenjača
M.Bastaji (L37129) Maslenjača(N4)
ŽC 3301-M.Bastaji (L37129) -(do
raskrižja u selu)

Kolodvorska

480

480

960

0,18

2

345,60

1680

1680

3360

0,18

2

1209,60

940

940

1880

0,18

2

676,80

M.Bastaji (L37129) -B.
Brđani(L37128)
Potočani (ŽC 3301) -Katinac(D34)

3175

3175

6350

0,18

2

2286,00

2585

2585

5170

0,18

2

1861,20

Potočani (ŽC 3301) -Đulovac (ŽC
3301)
Đulovac (L40022) -Đulovac

3870

3870

7740

0,18

2

2786,40

1570

1570

0,18
0,18

2

1130,40

ulica kralja Tomislava
ulica dr. A. Starčevića
ulica braće Radića
ulica bana J.Jalačića

0,18
0,18

Frankopanska ulica
Domobranska ulica

0,18
0,18

ulica žrtava
domovinskog rata
ulica 15. prosinca 1991

0,18

Removac-prema groblju
Gornje Cjepidlake -prije
sela
N17
N18a

S.Krivaja (L37135) -granica općine
za Levinovac
Kravljak (ŽC 3301) -M.B.Gora (kod
groblja)

3140

glavna
sokak Šmiderkal

0,18
665
400

665
400

1330
800

0,18
0,18

2
2

478,80
288,00

4220

4220

8440

0,18

2

3038,40

2890
500

2890
500

5780
1000

0,18
0,18

2
2

2080,80
360,00

N18b
N18d

Kravljak (ŽC 3301) -Kravljak (N18a)
N18a-mapirani put -Štaubov jarak

1665
610

1665
610

3330
1220

0,18
0,18

2
2

1198,80
439,20

N19

D. Cjepidlake (L40022) M.B.Gora(N18a)
M.B.Gora (N18a) -V.B.Gora
(L37132)
V.B.Gora (N20a) -V.B.Gora
(L37132)
V.B.Gora (N20a) -V.B.Gora
(L37132)
Đulovac (L40022) -Kravljak(N18a)
Đulovac (L40022) -(L37133)Gornje Cjepidlake
B.Brđani (L37128) D.Cjepidlake(L40022)
B.Brđani (L37128) -M.Miletinacgranica općine za Djakovac
ŽC 3301-B.Brđani (L37128) V.Miletinac-(okretište prije sela)
V.Bastaji (ŽC3301) - Škodinovac

2730

2730

5460

0,18

2

1965,60

3550

3550

7100

0,18

2

2556,00

1425

1425

2850

0,18

2

1026,00

375

375

750

0,18

2

270,00

3055
1000

3055
1000

6110
2000

0,18
0,18

2
2

2199,60
720,00

5900

5900

11800

0,18

2

4248,00

3540

3540

7080

0,18

2

2548,80

4500

4500

9000

0,18

2

3240,00

2340

2340

4680

0,18

2

1684,80

Đulovac (L40022) -Stara Krivaja
(L37135)
Stara Krivaja (L37135) -Nova
Krivaja (L37136)
ŽC3301-Koreničani (L37130)
UKUPNO m: kn:

3780

3780

7560

0,18

2

2721,60

1120

1120

2240

0,18

2

806,40

501
87541

501
87541

1002
175082

0,18

2
80

360,72
63819,92

N20a
N20b
N20c
N21
N21a
N22
N23
N23a
N24
N25
N26
N27

PDV

15954,98

SVEUKUPNO

79774,90

Planirani broj košnji prema ponudbenom troškovniku koji je sastavni dio ovog Ugovora iznosi najmanje 2 puta
godišnje.
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U slučaju potrebe za većim brojem košnji sa odabranim Izvoditeljem sklopit će se Dodatak osnovnog
ugovora sukladno članku 8. točka 3. stavak 1. alineja 3. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018).
Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz
članka 1. ove Odluke regulirati će Ugovorom te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene radove.
Članak4.
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 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
Obrazloženje:
Člankom 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br.10/2018) određeno je da se:
(1) Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna (bez uključenog PDV-a)
provodi se izdavanjem narudžbenice i/ili zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom temeljem
jedne ponude koja je prethodno zatražena elektroničkim putem, telefaksom ili telefonski.
(2) Narudžbenica obvezno sadrži podatke o: odjelu koji izdaje narudžbenicu, osobi koja pokreće nabavu, vrsti
roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te
ukupnih cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja, gospodarskom subjektu – (dobavljaču).
Narudžbenicu potpisuje odgovorna osoba naručitelja.
(3) Za nabavu usluga iz točke 1. i 2. ovog članka obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju
intelektualne i osobne usluge, kao i kod stjecanja nefinancijske imovine.
(4) Ugovor potpisuje općinski načelnik.
(5) Evidenciju o izdanim narudžbenicama iz ovog članka vodi nadležna službena osoba za javnu
nabavu/financije unutar Jedinstvenog upravnog odjela.
Sukladno navedenom , od gospodarskog subjekta prijevozničkog obrta „„Poljoprivredne zadruge "Skočaj" iz
Đulovca, bana J.Jelačića 6., OIB:88945219889, zatražena je ponuda , upućen Zahtjev za dostavu ponuda u
postupku jednostavne nabave za izvođenjem radova na košnji lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Općine
Đulovac, Evidencijski broj nabave: E-24-EVM-JN/2019 Klasa: 363-05/19-02/1, urbroj:2111/05-03-19-03 od
14.05.2019.
Subjekt je dana 21.05.2019. dostavio ponudu za izvođenjem radova na košnji lokalnih i nerazvrstanih cesta na
području Općine Đulovac, u iznosu od 63.819,92 kn bez uključenog PDV-a, što je sukladno članku 7. st.1.
Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.10/2018), te je riješeno kao u članku 1. ove Odluke.
Sa gospodarskim subjektom iz članka 1. ove Odluke Naručitelj će sklopiti ugovor o izvođenju radova , te će danom
stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za
ugovorene radove.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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3.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 404-03/19-02/1
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac 24. svibanj 2019.
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 , 4/XIII i 20/2108 - Statutarna Odluke o izmjeni i
dopuni Statuta Općine Đulovac ), i 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018) Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o početku postupka javne nabave jednostavne vrijednosti za izvođenjem radova na rekonstrukciji javne
zgrade i sportskog terena nogometnog kluba „Tomislav“ u Đulovcu na k.č.br.220 i 221/1 k.o. Đulovac,
E-8-EMV/2019-JN
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 izvođenjem radova na rekonstrukciji javne zgrade i sportskog
terena nogometnog kluba „Tomislav“ u Đulovcu na k.č.br.220 i 221/1 k.o. Đulovac, E-8-EMV/2019-JN.
Sukladno članku 12. stavku 1. točka 1. a. i b. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu
vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00
kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave
propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Članak 2.
REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE:10.
Evidencijski broj nabave: E-8-EVV/2019-JN
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Članak 3.
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne iznosi 240.000,00 kn bez uključenog poreza na dodanu
vrijednost (PDV).
IZVOR FINANCIRANJA:
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su iz sredstava proračuna općine Đulovac za 2019. godinu program Program:1004: IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost:K100403: Kapitalne donacije mjesnoj samoupravi,
pozicija; 209-sportska igrališta: ekonomska klasifikacija: 42129:ostali poslovni građevinski objekti.
Ovaj projekt provodi se u sklopu operacija putem CLLD strategije (provedba LRS LAG-a „Bilogora-Papuk“), tip
operacije 3.3.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.
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PODACI O OSOBAMA KOJE PROVODE POSTUPAK:
Članak 5.
Postupak javne nabave jednostavne vrijednosti provode ovlašteni predstavnici Općine Đulovac- javnog
naručitelja u postupcima javne nabave jednostavne vrijednosti za 2019. g.
1. Antun Kolić, tajnik Dječjeg vrtića „Sunce“ Đulovac
2. Josip Kastmiler, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
3. Jasna Erjavec, samostalni upravni referent u JUO Općine Đulovac,
4. Branislav Bijelić, komunalni redar u JUO Općine Đulovac,
PODACI O PONUDITELJIMA KOJIMA ĆE SE UPUTITI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE:
Članak 6.
Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018)
Ponuda se obvezno dostavlja i putem aplikacije „AGRONET“ Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju. Ponuditelji mogu pristupiti javnom portalu ponuda putem poveznice
https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx.
Detaljne upute o načinu izrade i predavanja ponude nalaze se na web stranici
https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx .
Poziv na dostavu ponuda neće biti objavljen na internetskim stranicama Općine.
OSTALI PODACI.

Članak 7.
Rok za donošenje Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijesti o poništenju postupka jednostavne
nabave iznosi 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda .
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave objavljuje se na
oglasnoj ploči i na internetskim stranicama naručitelja .
Načelnik Općine Đulovac donosi Odluku za odabir najpovoljnije ponude sa kojim će se sklopiti pisani ugovor o
nabavi, zajedno sa svim pristiglim ponudama.
Naručitelj objavom Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude, stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine kao naručitelja i najpovoljnijeg ponuditelja
regulirati će se Ugovorom.
Protiv odluke Općinskog načelnik Općine Đulovac, žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“, i mrežnoj
stranici Općine Đulovac: www.djulovac.hr.
Općinski načelnik
Drago Hodak, v.r.
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4.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 307-01/19-01/1
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 02. travnja 2019. godine
Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 41/14 , 110/15 i 14/19) i članka
50. Statuta Općine Đulovac ( „Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII i 2/2018-Statutarna Odluke o izmjeni
i dopuni Statuta Općine Đulovac“) Općinski načelnik Općine Đulovac donosi:
ODLUKU
o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Đulovac
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga na području Općine Đulovac (u daljem tekstu:
Savjet) kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća i načelnika Općine Đulovac , kada se odlučuje o pravima i
obvezama potrošača javnih usluga.
Pod javnim uslugama iz ove Odluke smatraju se javne usluge propisane člankom 24.Zakona o zaštiti potrošača
(Narodne novine br. 11/14, 110/15 i 14/19).
Članak 2.
Savjet se osniva radi praćenja cijena javnih usluga na području Općine Đulovac.
Savjet prati stanje koje se odnosi na prava i obveze potrošača javnih usluga, razmatra i daje mišljenja o aktima
koji se odnose na prava i obveze potrošača javnih usluga, daje preporuke i predlaže mjere za unapređenje uvjeta
i načina korištenja javnih usluga na području Općine Đulovac, obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o zaštiti
potrošača, te ostalim propisima kojima se uređuje područje zaštite potrošača.
Savjet za zaštitu potrošača Općine Đulovac:
- prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Općine Đulovac,
- predlaže unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga na području Općine Đulovac
- razmatra i daje mišljenje na prijedlog cijena javnih usluga na području Općine Đulovac,
- prati stanje i daje mišljenje o utvrđivanju cijena javnih usluga
- razmatra i očituje se o prijedlozima akata koji imaju neizravan utjecaj na obveze i prava potrošača javnih
usluga
- obavlja i druge poslove posredno ili neposredno u vezi sa zaštitom potrošača glede utvrđivanja cijena
javnih usluga s ciljem poboljšanja uočenih negativnosti.
Svoje preporuke i mišljenja Savjet daje na transparentan, objektivan nediskriminirajući način.
Članak 3.
Savjet za zaštitu potrošača ima tri (3) člana i čine ga dva predstavnika Općine Đulovac i jedan predstavnik
Udruge za zaštitu potrošača.
Općinski načelnik Općine Đulovac posebnom odlukom imenovat će predsjednika i potpredsjednka Savjeta od
imenovanih članova iz stavka 1. ovog članka.
Članak 4.
Mandat članova Savjeta traje četiri godine.
Članu Savjeta mandat prestaje prije isteka (redovitog) četverogodišnjeg mandata u slijedećim slučajevima:
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- danom donošenja (zaprimanja) pisane ostavke, ukoliko u ostavci nije naveden drugi dana prestanka
članstva
- danom razrješenja od strane načelnika
- smrću.
Član Savjeta može biti razriješen i prije isteka mandata:
- ako sam zatraži razrješenje,
- ako ne ispunjava dužnosti člana
- ako svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju obnaša,
- ako postoje okolnosti koje razrješenje opravdavaju (dugotrajna bolest, gubitak poslovne sposobnosti,
odsluženje zatvorske kazne, pokretanje kaznenog postupka i sl.).
Članak 5.
Predsjednik Savjeta saziva sjednice i potpisuje dokumente koje Savjet usvoji.
Članak 6.
Predsjednik Savjeta je dužan sazvati sjednicu na pisani zahtjev člana Savjeta, predsjednika Općinskog vijeća i
načelnika Općine Đulovac i to u roku od najkasnije pet dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva. Poziv s
materijalima za sjednicu dostavlja se članovima u pravilu tri dana prije održavanja sjednice. Iznimno sjednica se
može zakazati i telefonskim putem najkasnije 24 sata prije održavanja.
Članak 7.
Savjet može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova. O radu sjednice vodi
se zapisnik, a zaključci koji su usvojeni na Savjetu dostavljaju se tijelima nadležnim za donošenje konačnih odluka.
Članak 8.
Članovi Savjeta , koji su zaposlenici Općine Đulovac nemaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad u Savjetu, dok
član Savjeta -predstavnik Udruge za zaštitu potrošača ima pravo na novčanu naknadu u iznosu od 300,00 kn bruto
po sjednici.
Članak 9.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe Savjeta za zaštitu potrošača obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine
Đulovac.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja ,a objavit će se „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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5.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 810-08/19-01/1
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 07. lipanj 2019. 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) i članka
50. Statuta Općine Đulovac ( „Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII i 2/2018-Statutarna
Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac“) , te čl. 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne
nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018) Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanje usluga izrade Plana djelovanja Civilne zaštite

Članak 1.
Ovo m Odlukom prihvaća se ponuda br. 793/2019 od 21.05.2019. VIZOR d.o.o. iz Varaždina, Koprivnička 1, OIB:
28579840610 , za pružanjem usluga sukladno obvezama iz Zakona o zaštiti na radu u ukupnom iznosu od 8.375,00
kuna.
U cijenu je uključen PDV.
Ponuda iz članka 1. Ove Odluke obuhvaća:
r.br.
1

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
izrada Plana djelovanja Civilne zaštite sukladno Zakonu o
zaštiti i spašavanju

Jed.
mjera
kom

Količina
1

Cijena
(bez PDV-a)
6700,00

UKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
6700,00
6.700,00 kn
1.675,00 kn
8.375,00 kn

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz
članka 1. ove Odluke regulirati će se na način da će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene usluge.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program
1002- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA, Aktivnost:100202:Priprema akata iz djelokruga JUO, pozicija: 39:
ekonomska klasifikacija:32399:Ostale nespomenute usluge, pozicija:39.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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6.
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik

Klasa: 404-03/19-02/4
Urbroj:2111/05-03-19-03
Đulovac, 12. lipanj 2019.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15 i 123/17) i članka 50.
Statuta Općine Đulovac ( „Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII i 2/2018-Statutarna Odluke o izmjeni i
dopuni Statuta Općine Đulovac“) ,članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac,
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabave
jednostavne vrijednosti za izvođenje radova na rekonstrukciji javne zgrade i sportskog terena nogometnog kluba
„Tomislav“ u Đulovcu na k.č.br.220 i 221/1 k.o. Đulovac E-8-EMV/2019-JN klasa: 404-03/19-02/3 , urbroj:211105-03-19-03 od 11.06.2019. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na rekonstrukciji javne
zgrade i sportskog terena nogometnog kluba „Tomislav“ u Đulovcu na k.č.br.220 i 221/1 k.o. Đulovac
PODACI O NARUČITELJU:

Članak 1.
Naručitelj, Općina Đulovac, Đurina 132, Đulovac, MB:02554666, OIB: 83207178681, zastupana po Općinskom
načelnik Dragi Hodaku , prema provedenom Pozivu za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za
izvođenje radova na rekonstrukciji javne zgrade i sportskog terena nogometnog kluba „Tomislav“ u Đulovcu na
k.č.br.220 i 221/1 k.o. Đulovac E-8-EMV/2019-JN klasa: 404-03/19-02/3 , urbroj:2111-05-03-19-03 od 11.06.2019
kao najpovoljnijeg ponuditelja odabire:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU

OPIS

Naziv

ELMO d.o.o. za proizvodnju trgovinu i radove d.o.o.

Sjedište

Ignjatička bb, 43 290 Grubišno Polje

239.737,65 kn

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.

Članak 2.
OPIS

Općina Đulovac
Općina Đulovac
Đulovac, Đurina 132
02554666
83207178681

E-8-EMV/2019-JN
Pozivu za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na
rekonstrukciji javne zgrade i sportskog terena nogometnog kluba „Tomislav“ u Đulovcu na
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 datum
iii. Način nabave
iv. Zakonska osnova
v. Predmet nabave
vi. Procijenjena

vrijednost nabave bez
PDV-a
i. Popis
ponuditelja
kojima je dostavljen
javni poziv:
ii. Broj
zaprimljenih
ponuda i naziv
ponuditelja

k.č.br.220 i 221/1 k.o. Đulovac E-8-EMV/2019-JN klasa: 404-03/19-02/3 , urbroj:2111-0503-19-03 od 11.06.2019
poziv za dostavu ponuda sa dokumentacijom objavljeni su u aplikaciji AGRONET dostupni
na linku . https://agronet.apprrr.hr/Forms/ModulRural/ContactOverview.aspx ID:5926
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.10/2018)
pružanje usluga izrade IV. izmjene i dopune Prostornog plana općine Đulovac E-4EMV/2018-JN , klasa:350-02/18-01/1-1, urbroj:2111-05-03-18-03 od 24.07. 2018.

240.000,00 kn
poziv za dostavu ponuda sa dokumentacijom objavljeni su u aplikaciji AGRONET dostupni
na linku . https://agronet.apprrr.hr/Forms/ModulRural/ContactOverview.aspx ID:5926
1. ELMO d.o.o., Ignjatička 10, Grubišno Polje, OIB: 26548259188
Zaprimljeno u AGRONET pod šifrom 5926-7308-14057 dana10.06.2019.
file:///C:/Users/Korisnik/Downloads/Ponuda%20E%208%20EVM%202019%20JN%20Re
konstrukcija%20NK%20Tomislav%20Dulovac%20(1).pdf

iii. Odabrani ponuditelj
iv. Razlog odabira

NAZIV PONUDITELJA ČIJA JE PONUDA ODABRANA ZA SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI:
Članak 3.
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU

OPIS

Naziv

ELMO d.o.o. za proizvodnju trgovinu i radove d.o.o.

Sjedište

Ignjatička bb, 43 290 Grubišno Polje

Cijena ponude [u kn bez PDV-a]

239.737,65

Porez na dodanu vrijednost [u kn]

299.672,06

RAZLOZI ODABIRA, OBILJEŽJA I PREDNOSTI ODABRANE PONUDE:
Članak 4.
Nakon pregleda i ocjene ponude, ovlašteni predstavnici Naručitelja utvrdili su da je ponuda ELMO d.o.o. za
proizvodnju trgovinu i radove d.o.o. Ignjatička bb, 43 290 Grubišno Polje 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.
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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 iz sredstava proračuna općine Đulovac za 2019. godinu program Program:1004: IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost:K100403: Kapitalne donacije mjesnoj samoupravi,
pozicija; 209-sportska igrališta: ekonomska klasifikacija: 42129:ostali poslovni građevinski objekti.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

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

Članak 10.
Ova Odluka o odabiru s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda dostaviti će se svakom ponuditelju
odnosno svakom sudioniku javnog natječaja na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju
telefaksom, elektronička isprava i sl.).
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”, Oglasnoj
ploči Općina Đulovac i web stranici Općine Đulovac: www.djulovac.hr.
Objavom Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude, stječu uvjeti za sklapanje ugovora o nabavi.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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7.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 404-03/19-02/2
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 11. lipnja 2019.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, 4/XIII i 2/2008 -statutarne odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), i članka 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018): Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na izgradnji nadstrešnice u naselju Puklica na postojećojizvedenoj ab podlozi, Evidencijski broj nabave: E-30/-EVM-JN/2019
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 1/2019 od 10.06.2019. poduzeća BETONBAU d.o.o. , Ulica dr.
A. Starčevića 1, 43 532 Đulovac OIB:68643503873, za izvođenjem radova na izgradnji nadstrešnice u naselju
Puklica na postojećoj- izvedenoj ab podlozi, Evidencijski broj nabave: E-30-EVM-JN/2019 u ukupnom iznosu od
33.005,63 kn.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva izvođenjem radova na izgradnji nadstrešnice u naselju Puklica
na postojećoj- izvedenoj ab podlozi prema ponudi ponuditelja broj 1/2019 od 10.06.2019. godine.
Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz
članka 1. ove Odluke regulirati će Ugovorom, te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene radove.
Članak4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2019.-program 1004IZGRADNJA OBJEKATA Akt.K100403-Kapitalne donacije mjesnoj samoupravi , konto:-42129- i građevinski
objekti.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
Obrazloženje:
Člankom 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br.10/2018) određeno je da se:
(6) Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna (bez uključenog PDV-a)
provodi se izdavanjem narudžbenice i/ili zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom temeljem
jedne ponude koja je prethodno zatražena elektroničkim putem, telefaksom ili telefonski.
(7) 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.
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(8) Za nabavu usluga iz točke 1. i 2. ovog članka obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju
intelektualne i osobne usluge, kao i kod stjecanja nefinancijske imovine.
(9) Ugovor potpisuje općinski načelnik.
(10) Evidenciju o izdanim narudžbenicama iz ovog članka vodi nadležna službena osoba za javnu
nabavu/financije unutar Jedinstvenog upravnog odjela.
Sukladno navedenom , od gospodarskog subjekta poduzeća BETONBAU d.o.o. , Ulica dr. A. Starčevića 1, 43
532 Đulovac OIB:68643503873, zatražena je ponuda , upućen Zahtjev za dostavu ponuda u postupku jednostavne
nabave za izvođenjem radova na izgradnji nadstrešnice u naselju Puklica na postojećoj- izvedenoj ab podlozi,
Evidencijski broj nabave: E-30-EVM-JN/2019 , Klasa: 404-03/19-02/1, urbroj:2111/05-03-19-03 od 04.06.2019.
Subjekt je dana 10.06.2019. dostavio ponudu za izvođenjem radova na izgradnji nadstrešnice u naselju Puklica
na postojećoj- izvedenoj ab podlozi u iznosu od 26.404,50 kn bez uključenog PDV-a, što je sukladno članku 7.
st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.10/2018), te je riješeno kao u članku 1. ove Odluke.
Sa gospodarskim subjektom iz članka 1. ove Odluke Naručitelj će sklopiti ugovor o izvođenju radova , te će danom
stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za
ugovorene radove.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak, v.r.
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8.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 402-08/19-03/5
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 14. lipanj 2019. 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 7. tč.1. Pravilnika o provedbi postupka
jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018): Općinski načelnik donosi
slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanje usluga izrade Idejnog projekta i troškovnika za uređenje poučne staze
Dobra Kuća-Stupčanica duljine cca 7600 m
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda 43/19-1 od 13.05.2019. poduzeća „ daing“ d.o.o. Ivana Zajca 53,
Daruvar, OIB:27538296260, za pružanjem usluge izrade izrada Idejnog projekta i troškovnika za uređenje poučne
staze Dobra Kuća-Stupčanica duljine cca 7600 mu ukupnom iznosu od 10.000,00 kn.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.
1.1.

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
izrada Idejnog projekta i troškovnika za uređenje poučne staze
Dobra Kuća-Stupčanica duljine cca 7600 m

Jed.
mjera
kom

Količina
1

Cijena
(bez PDVa)
8000,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
8000,00
8.000,00 kn
2.000,00 kn
10.000,00 kn

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja
iz članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom, te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene usluge.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2019.-program 1004IZGRADNJA OBJEKATA, Pozicija:72-Projektna dokumentacija, 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.
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9.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 307-01/19-01/2
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 17. lipnja 2019. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15 i 123/17) i članka 50.
Statuta Općine Đulovac ( „Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII i 2/2018-Statutarna Odluke o izmjeni i
dopuni Statuta Općine Đulovac“) u svezi Zaključka Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Đulovac, s
1. sjednice od 17. lipnja 2019. g.., općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću Odluku
ODLUKU
o davanju suglasnosti DARKOM-u d.o.o. za komunalne djelatnosti Daruvar
na Prijedlog cjenika javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada za područje Općine Đulovac
Članak 1.
Daje se suglasnost DARKOM-u d.o.o. za komunalne djelatnosti Daruvar na Prijedlog cjenika javne usluge
sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za područje Općine Đulovac,
Urbroj: 305/19 od 20. svibnja 2019.

Članak 2.
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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10.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 402-08/19-01/3
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 18. lipanj 2019. 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, 4/XIII i 2/2008 -statutarne odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), i članka 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018): Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanje usluga uspostave Sustava za prijavu nepravilnosti i web aplikaciju
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj PN/0Đ/01-03 od 17.06.2019. IMPERIUM zajednički obrt za
poslovno savjetovanje, Šibenska 7, Vukovar, OIB:94961661019. za pružanjem usluga uspostave Sustava za
prijavu nepravilnosti i web aplikaciju u ukupnom iznosu od 10.400,00 kn.
Na plaćanje u cijelosti po potpisu Ugovora odobrava se popust od 10 %.
Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl.90 st. 1. Zakona o PDV-u
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
1
2

Izrada dokumentacije za uspostavu sustava za prijavu
nepravilnosti + web aplikacija
Izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o nepravilnostima
ospbe za nepravilnosti + održavanje sustava

Jed.
mjera

Količina

kom

1

Cijena
(bez PDVa)
8000,00

kom

1

2400,00

UKUPNO:
SVEUKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
8000,00
2400,00
10.400,00 kn
10.400,00 kn
0,00 kn
10.400,00 kn

Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu
za ugovorene usluge, te će sa Pružateljem usluge iz članka 1. ove Odluke sklopiti ugovor o pružanju usluga.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2018.-program
1002-JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA Akt.K100202-pripremanje akata iz djelokruga JUO , pozicija: 43IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI, konto:-32399- Ostale nespomenute usluge
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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11.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 930-04/19-02/1
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac 02. srpnja 2019.
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 br.2/XII, 4/XIII i 20/2108 - Statutarna Odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), i 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018) Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o početku postupka javne nabave jednostavne vrijednosti za izvođenje radova
na izgradnji cjevovoda za dovod vode u PZ Maslenjača uz postizanje uvjeta korištenja iste
za poljoprivrednu i sličnu proizvodnju
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 izvođenjem radova na izgradnji cjevovoda za dovod vode u
PZ Maslenjača uz postizanje uvjeta korištenja iste za poljoprivrednu i sličnu proizvodnju, Ev.br. E-20.1EMV/2019-JN
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.
Evidencijski broj nabave: E-20.1-EMV/2019-JN

Članak 2.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Članak 3.
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne iznosi 102.632,00 kn bez uključenog poreza na dodanu
vrijednost (PDV).
IZVOR FINANCIRANJA:
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2019.-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.
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PODACI O OSOBAMA KOJE PROVODE POSTUPAK:
Članak 5.
Postupak javne nabave jednostavne vrijednosti provode ovlašteni predstavnici Općine Đulovac- javnog
naručitelja u postupcima javne nabave jednostavne vrijednosti za 2019. g.
1. Antun Kolić, tajnik Dječjeg vrtića „Sunce“ Đulovac
2. Josip Kastmiler, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
3. Jasna Erjavec, samostalni upravni referent u JUO Općine Đulovac,
4. Branislav Bijelić, komunalni redar u JUO Općine Đulovac,
PODACI O PONUDITELJIMA KOJIMA ĆE SE UPUTITI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE:
Članak 6.
OSTALI PODACI.

Članak 7.
Rok za donošenje Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijesti o poništenju postupka jednostavne
nabave iznosi 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda .
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave objavljuje se na
oglasnoj ploči i na internetskim stranicama naručitelja .
Načelnik Općine Đulovac donosi Odluku za odabir najpovoljnije ponude sa kojim će se sklopiti pisani ugovor o
nabavi, zajedno sa svim pristiglim ponudama.
Naručitelj objavom Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude, stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine kao naručitelja i najpovoljnijeg ponuditelja
regulirati će se Ugovorom.
Protiv odluke Općinskog načelnik Općine Đulovac, žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“, i mrežnoj
stranici Općine Đulovac: www.djulovac.hr.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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12.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 340-01/19-01/2
Urbroj: 2111/05-01-19-01
Đulovac, 01. srpnja 2019.
Temeljem članka 302. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 – u daljnjem tekstu: ZJN 2016) i
članka 31. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII i 2/2018- Statutarna Odluke
o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), Općinski načelnik općine Đulovac donio je
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenjem radova na modernizaciju nerazvrstanih cesta na području
Općine Đulovac
Članak 1.
U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za radove modernizaciju nerazvrstanih cesta na području
Općine Đulovac, evidencijski broj nabave: 13.1-EVM, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Republike Hrvatske, broj: 2019/S 0F2-0021158 dana 23.05.2019., naručitelj, Općina Đulovac, sukladno kriteriju
odabira ponuda, donosi odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude sljedećeg ponuditelja:


CESTE d.d., Josipa Jelačića 2, 43000 Bjelovar, OIB: 35299396580, broj ponude: 1801/2019 od 17.06.2019.
po cijeni od 1.171.066,72 kn bez PDV-a, ukupno 1.463.833,40 kn sa uključenim PDV-om.
Članak 2.
Podaci o provedenom otvorenom postupku javne nabave male vrijednost:
1. Javni naručitelj: Općina Đulovac, Đurina 132, 43 532 Đulovac, OIB: 83208781681
2. Predmet nabave: radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta na području općine Đulovac
(1. N21-Đulovac (L40022) -Kravljak(N18a)-dionica :ulica Žrtava domovinskog rata L=550 m, 2. N25-Đulovac (L40022) -Stara
Krivaja (L37135), dionica: Đulovac - Krivaja (Lovački dom) L=350 m, 3. N21A-Đulovac (L40022) -(L37133)-Gornje
Cjepidlake,dionica: G. Cjepidlake L=650 m, 4. N23-B.Brđani (L37128) -M.Miletinac, dionica: Mali Miletinac L=850 m,5. N8Vukovje (ŽC3301) -Vukovje (L37152, dionica Vukovje L=150 m,6. N10-Batinjani (ŽC 3301) -D. Vrijeska(L3122), dionica:Donja
Vrijeska L=50 m,7. N11-Maslenjača (L37127) -Maslenjača(N2), dionica: Maslenjača L= 450 m, 8. N7-B.Rijeka (ŽC 3301) B.Rijeka(L37152),dionica:Batinjska Rijeka L=200 m) ukupne duljine 3.250,00 m (površine 9.830 m2)

3. Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 1.173.175,54 bez PDV-a,
4. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi:
Ponuditelj CESTE d.d., Josipa Jelačića 2, 43000 Bjelovar, OIB: 35299396580, po cijeni od 1.171.066,72
kn bez uključenog PDV-a, sa podugovarateljem METRA d.o.o., Ferde Rusana 2A 43000 Bjelovar, OIB:
05010056017 ( 12.000,00 kn ) ( 1,02 % vrijednosti ugovora ),
5. Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:
Ponuda ponuditelja CESTE d.d., Josipa Jelačića 2, 43000 Bjelovar, OIB: 35299396580, valjana je
ponuda, te je prema kriteriju odabira ocjenjena sa 80 bodova i kao takova odabrana je kao ekonomski
najpovoljnija ponuda,
6. Razlozi isključenja ponuditelja:
Nema isključenih ponuditelja,
7. Razlozi za odbijanje ponude:
Nema odbijenih ponuditelja,
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8. Rok mirovanja:
Rok mirovanja ne primjenjuje se jer je u postupku javne nabave sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je
ponuda ujedno i odabrana, a sukladno odredbama članka 306., stavka 2. ZJN 2016.,
9. Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke može se, sukladno članku 406., st. 1., točka 5. ZJN 2016, izjaviti žalba u roku 10 (deset)
dana od dana primitka ove Odluke o odabiru u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška 43/IV, 10000 Zagreb.
U roku za podnošenje žalbe, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način, tj.
putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije, putem
međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.
Žalitelj je obvezan, sukladno čl. 430. ZJN 2016, platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu
od 25.000,00 kn.
Članak 3.
Skladno članku 301. stavak 5. točka 2. ZJN 2016., ova Odluka s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni
ponuda će se objaviti javnom objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, pri čemu se Odluka smatra
dostavljenom, istekom dana javne objave.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Općine Đulovac.
Obrazloženje
U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za modernizaciju nerazvrstanih cesta na području
Općine Đulovac, evidencijski broj nabave: 13.1-EVM, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Republike Hrvatske, broj: 2019/S 0F2-0021158 dana 23.05.2019., naručitelj Općina Đulovac pravovremeno je
zaprimio 1 (jednu) ponudu.
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu naručitelja, na sjednici otvorenoj za javnost, otvorilo je pristigle
ponude dana 17.06.2019. u 12,00 sati i zapisnički konstatiralo da je su pristigle slijedeće ponude:
1. CESTE d.d., Josipa Jelačića 2, 43000 Bjelovar, OIB: 35299396580, broj ponude 1081/2019 od
17.06.2019.
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu naručitelja započelo je pregled, ocjenu i usporedbu ponude dana
01.07.2019. i isto dovršilo 01.07.2019.
Pregledom i ocjenom ponude utvrđeno je da je ponuditelj dostavio prihvatljivu ponudu koja u potpunosti
zadovoljava uvjete iz Dokumentacije o nabavi.
Ponuditelj CESTE d.d., Josipa Jelačića 2, 43000 Bjelovar, OIB: 35299396580 dostavio je prihvatljivu
ponudu koja u potpunosti zadovoljava uvjete iz Dokumentacije o nabavi. Istom je prema kriteriju odabira dodijeljeno
80 bodova i ponuda je ocjenjena kao ekonomski najpovoljnija ponuda, te je riješeno kao u izreci ove Odluke.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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13.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 611-05/19-01/2
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 04. srpanj 2019.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, 4/XIII i 2/2008 -statutarne odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), i članka 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018): Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na postavljanju ograde na spomen obilježju stradalnicima II.
svjetskog rata u naselju Krivaja
Evidencijski broj nabave: E-40/-EVM-JN/2019
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponude broj 5/2019 od 02.07.2019. poduzeća SEKUNDARNE SIROVINE
d.o.o. , Batinjani 48. , OIB:97677218741 za izvođenjem radova na postavljanju ograde na spomen obilježju
stradalnicima II. svjetskog rata u naselju Krivaja u ukupnom iznosu od 11.986,25 kn.

Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :

Članak 2.

OPIS
I PRIPREMNI RADOVI
DEMONTAŽE I RUŠENJA
1.

Demontaža postojeće žičane ograde i betonskih i
čeličnih stupova i odvoz na ovlaštenu deponiju u skladu
sa Zakonom. Obračun po ml sve komplet.

2.

Ručni skop zemlje III kategorije za temelje stupova
ograde. Obračun po m3 otkopanog materijala u sraslom
stanju.

jed. mjere

količina

jed. cijena

UKUPNO

ml

17,20

35,00

602,00

m3

2,1

200,00

420,00

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI :

1.022,00

II BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
1.

2.

Betoniranje armirano betonskih temeljnih stopa za
stupove ograde betonom C25/30 u zemlji . Armatura
obračunata u posebnoj stavci. U cijenu uračunati sav
potreban rad, materijal i prijenose. Obračun po m3
ugrađenog betona. Obračun po m3 ugrađenog betona.
- beton

m3

2,10

1200,00

2.520,00

Dobava, rezanje, savijanje, prijenos, postavljanje i
vezivanje betonskog čelika u arm. betonskim
konstrukcijama. Čelik ne smije biti hrđav, a vilice moraju
imati projektirane dimenzije i pravilni razmak. Obračun
se vrši po kg ugrađenog čelika.
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- RA B500B

kg

65,00

11,00

UKUPNO BETONSKI I ARM-BET RADOVI:

715,00
3.235,00

III RAZNI RADOVI
1.

Dobava i montaža ograde koja se sastoji od stupova i
žičanog plastificiranog pletiva visine 1,0 m. Stupove
izvesti od čeličnih kvadratnih cijevi 40x40x2 mm,
bojanih temeljnom bojom u jednom premazu i završno
obojani zelenom bojom na bazi vode u dva premaza.
Stupovi se vijčano fiksiraju u ab zid ograde. Žičano
pletivo izvesti visine 1,0 m, promjer oka 50 x 50 mm, a
debljina žice 3,4 mm. Sa prednje strane ( ulične strane
) ugraditi vratašca, širine 1,0 m i visine kao ograda.
Okvir vratašca izvesti od istog materijala kao i stupove.
na vratašca ugraditi okov u gornjoj i donjoj zoni vratnog
krila, a na kontra strani ugraditi zasun za zatvaranje. U
stavci uračunat sav rad i materijal. Obračun po ml
montirane ograde.
ml

17,20

310,00

UKUPNO RAZNI RADOVI :

5.332,00
5.332,00

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:
I PRIPREMNI RADOVI

1.022,00

II BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI

3.235,00

III RAZNI RADOVI

5.332,00

UKUPNO
PDV 25 %
UKUPNO

9.589,00
2.397,25
11.986,25

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz
članka 1. ove Odluke regulirati će Ugovorom .
Članak4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su iz sredstava proračuna općine Đulovac za 2019. godinu program Program:1010: KULTURA, Aktivnost:K101002: Ulaganja u kulturne objekte, pozicija; 124-spomenici
(povijesni, kulturni i sl.): ekonomska klasifikacija: 42146:rekonstrukcija sakralnih objekata..
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
Obrazloženje:
Člankom 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br.10/2018) određeno je da se:
(1) Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna (bez uključenog PDV-a)
provodi se izdavanjem narudžbenice i/ili zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom
temeljem jedne ponude koja je prethodno zatražena elektroničkim putem, telefaksom ili telefonski.
(2) Narudžbenica obvezno sadrži podatke o: odjelu koji izdaje narudžbenicu, osobi koja pokreće nabavu, vrsti
roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te
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ukupnih cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja, gospodarskom subjektu – (dobavljaču).
Narudžbenicu potpisuje odgovorna osoba naručitelja.
(3) Za nabavu usluga iz točke 1. i 2. ovog članka obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju
intelektualne i osobne usluge, kao i kod stjecanja nefinancijske imovine.
(4) Ugovor potpisuje općinski načelnik.
(5) Evidenciju o izdanim narudžbenicama iz ovog članka vodi nadležna službena osoba za javnu
nabavu/financije unutar Jedinstvenog upravnog odjela.
Sukladno navedenom , od gospodarskog subjekta poduzeća SEKUNDARNE SIROVINE d.o.o. , Batinjani 48. ,
OIB:97677218741 zatražena je ponuda , upućen Zahtjev za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za
izvođenjem radova na postavljanju ograde na spomen obilježju stradalnicima II. svjetskog rata u naselju Krivaja
,Evidencijski broj nabave: E-40/-EVM-JN/2019, Klasa: Klasa: 611-05/19-01/1 , urbroj:2111/05-03-19-03 od
01.07.2019.
Subjekt je dana 02.07..2019. dostavio ponudu za izvođenjem radova na postavljanju ograde na spomen obilježju
stradalnicima II. svjetskog rata u naselju Krivaja u iznosu od 9.589,00 kn bez uključenog PDV-a, što je sukladno
članku 7. st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br.10/2018), te je riješeno kao u članku 1. ove Odluke.
Sa gospodarskim subjektom iz članka 1. ove Odluke Naručitelj će sklopiti ugovor o izvođenju radova , te će danom
stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za
ugovorene radove.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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14.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 400-06/18-02/1-3
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 02. srpanj 2019. godine
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne Novine „ br. 120/16), članka 3. Pravilnika o provedbi
postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 10/2018) i članka 50. Statuta Općine Đulovac
(«Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/III i 2/2018-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta), Općinski
načelnik općine, donosi
III. IZMJENE I DOPUNE PLAN JAVNE NABAVE OPĆINE ĐULOVAC ZA 2019. GODINU
Članak 1.
U Planu javne nabave Općine Đulovac za 2018. godinu («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 13/2018 ) članak
2. mijenja se i glasi:
Plan javne nabave Općine Đulovac za 2018. godine sadrži:
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Naziv naručitelja: Općina Đulovac
Godina: 2019
Rb Evidencijsk
r
i broj
nabave

Predmet nabave

Brojčan Procijenjen
Vrsta
Posebni
a oznaka a vrijednost postupka
režim
premeta nabave (u (uključujući nabave
nabave
kunama)
jednostavn
iz CPV-a
e nabave)

1 1-EVM

Projektna dokumentacija 71242000za izgradnju Javne zgrade
6
(multifunkcionalne
namjene) bruto
građevinske površine cca
1200m2 u Đulovcu na
k.č.br. 7/1 k.o. Đulovac

2 2-EVM

projektna dokumentacija
za izgradnju komunalne
infrastrukture u dijelu PZ
Maslenjača

2-EVM

projektna dokumentacija
za izgradnju komunalne
infrastrukture u dijelu PZ
Maslenjača

Predmet
podijelje
n na
grupe

Sklapa se
Ugovor/okvirni
sporazum

Planirani Planirano
početak
trajanje
postupka ugovora ili
okvirnog
sporazum
a

Vrijedi
od

Vrijedi
do

1 godina

07.01.201
9

10.05.201 preostale
Obrisana
9 obveze iz
2018. prema
Ugovoru br.
62/2018 od
11.10.2018.

rujan 2019.

1 godina

10.05.201
9

ožujak 2019.

1 godina

07.01.201
9

10.05.201
9

1 godina

07.01.201
9

10.05.201 preostale
Obrisana
9 obveze iz
2018. prema
Ugovoru br.
54/2018 od
13.08.2018.

1 godina

07.01.201
9

56.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

712420006

120.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

712420006

120.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

ugovor

3 3-EVM

izmjene i dopune
71410000Prostornog plana uređenje
5
pćine Đulovac

56.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

ugovor

4 4-EVM

ostala projektna
dokumantacija

712420006

160.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

ugovor

5 5.1-EVM

projektna dokumantacija - 71242000vodosprema Škodinovac
6
sufinanciranje

24.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

ugovor o
u tijeku
sufinaciranju Darkom sukladno
ugovoru o
sufinanciranj
u sa Darkom
d.o.o.

1 godina

07.01.201
9

6 5.2-EVM

sufinanciranje glavnog
Projekta izgradnje
kanalizacije naselja
Đulovac

56.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

ugovor o
u tijeku
sufinaciranju Darkom sukladno
ugovoru o
sufinanciranj
u sa Darkom
d.o.o.

1 godina

07.01.201
9

712420006

ugovor

tijekom
godine po
potrebi

Napomen Status
a
promjen
e

Izmijenjena
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7 5.3-EVM

sufinaciranje projektne
71242000dokumentcije
6
rekonstrukcije i proširenja
spojnog vododopskrbnog
cjevovoda Gornja Vrijska
II. faza

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

8 6-EVM

rekonstrukcija-postavljanje 45443000fasade i izmjena stolarije
4
na općinskoj zgradi

152.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

6-EVM

rekonstrukcija-postavljanje 45443000fasade i izmjena stolarije
4
na općinskoj zgradi

152.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

9 7-EVM

radovi na izgradnji
sportskog igrališta u
naselju Batinjani

452122008

350.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

7-EVM

radovi na izgradnji
sportskog igrališta u
naselju Koreničani i
Batinjani

452122008

400.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

10 8-EVM

radovi rekonstrukcija
svlačionice i nogometnog
igrališta NK Tomislav
Đulovac

452122008

280.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

11 9-EVM

sufinanciranje
rekonstrukcije krovišta
višestambenih zgrada u
Đulovcu

454430004

12 10-EVM

rekonstrukcija krovišta
društvenog doma Borova
Kosa

ugovor o finaciranju
Darkom

u tijeku
sukladno
ugovoru o
financiranju
sa Darkom
d.o.o.

2 godine

07.01.201
9

rujan 2019.

3 mjeseca

10.05.201
9

narudžbenica/ugovor svibanj 2019. 2 mjeseca

07.01.201
9

lipanj 2019.

6 mjeseci

10.05.201
9

ugovor

srpanj 2019.

1 godina

07.01.201
9

NE

ugovor

srpanj 2019.

1 godina

07.01.201
9

32.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

ugovor

tijekom
1 godina
godine
sukladno
sporazumu
sa vlasnicima
stanova i
Hrvatskim
šumama

07.01.201
9

452120006

24.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

ugovor

ožujak 2019.

1 godina

07.01.201
9

13 11-EVM

Rekonstrukcija društvenog 45212000doma Babina Gora
6

40.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

ugovor

srpanj 2019.

1 godina

07.01.201
9

14 12-EVM

rekonstrukcija -izrada
asfaltne presvlake
nerazvrstane ceste
Potočani

452300008

499.999,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

lipanj 2019.

6 mjeseci

10.05.201
9

12-EVM

rekonstrukcija -izrada
asfaltne presvlake
nerazvrstane ceste
Đulovac -N1 Puklica

452300008

496.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

lipanj 2019.

1 godina

07.01.201
9

ugovor

Izmijenjena

10.05.201
9
Izmijenjena

10.05.201
9

preostale
obveze iz
2018. prema
Ugovoru br.
65/2018 od
07.11.2018.

Izmijenjena

10.05.201
9
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15 13-EVM

radovi na modernizaciji
narazvrstane ceste u
naselju Batinjska Rijeka Vukovje

452300008

16 13.1-EVM

radovi na modernizaciji
45230000lokalnih i nerazvrstanih
8
cesta na području Đulovca

13.1-EVM

radovi na modernizaciji
45230000lokalnih i nerazvrstanih
8
cesta na području Đulovca

13.1-EVM

radovi na
45230000modernizaciji/rekonstrukcij
8
i ostalih nerazvrstanih
cesta

112.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

ugovor

lipanj 2018.

1 godina

07.01.201
9

1.200.000,00 Otvoreni
postupak

NE

Ugovor

lipanj 2018.

1 godina

02.07.201
9

1.200.000,00 Otvoreni
postupak

NE

Ugovor

lipanj 2018.

1 godina

10.05.201
9

02.07.201
9

NE

ugovor

lipanj 2018.

1 godina

07.01.201
9

10.05.201
9

NE

Ugovor

u tijeku

1 godina

07.01.201
9

10.05.201 preostale
Obrisana
9 obveze iz
2018. prema
Ugovoru sa
Cestama
d.d. od
03.08.2018.

288.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

Obrisana

Izmijenjena

17 16-EVM

Rekonstrukcija
nerazvrstane ceste N2
Mali Bastaji
(L37129)-Maslenjača

452300008

18 14-EVM

izgradnja vodovodne
mreže-KoreničaniV.Bastaji-B.Brđani-V. i
M.Miletinac

452313008

120.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

u tijeku

1 godina

07.01.201
9

19 15-EVM

rekonstrukcija i proširenje 45231300spojnog vodoopskrbnog
8
cjevovoda Gornja Vrijeska

400.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

rujan 2019.

1 godina

07.01.201
9

20 16-EVM

izgradnja vodospreme
pitke vode Škodinovac

452313008

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

rujan 2019.

1 godina

07.01.201
9

21 19-EVM

rekonstrukcija i dogradnja
društvenog doma u
Velikim Bastajima

454540004

2.948.648,00 Otvoreni
natječaj

NE

Ugovor

po odobrenju 1 godina
projekta

07.01.201
9

10.05.201 preostale
Obrisana
9 obveze iz
2018. prema
Ugovoru sa
ELMO d.o.o.
od
12.11.2018.

22 I/20-EVM

sanacija i zatvaranje
odlagališta neopasnog
otpada Cjepidlake

452221103

1.613.920,00 Otvoreni
natječaj

NE

Ugovor

po odobrenju 1 godina
projekta

07.01.201
9

10.05.201
9

23 17-EVM

modernizacija javne
31000000rasvijete -zamjna svijetiljki
6
LED svijetiljakma

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

svibanj 2019. 1 godina

07.01.201
9

24 18-EVM

sufinanciranje radova na
izgradnji arteških bunara
za potrebe navodnjavanja

100.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

kolovoz
2019.

03.06.201
9

452321209

1.600.000,00 Otvoreni
natječaj

10.05.201
9

4 mjeseca

Obrisana

Izmijenjena
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18-EVM

sufinanciranje radova na
izgradnji arteških bunara
za potrebe navodnjavanja

452321209

24.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

po potrebi

1 godina

07.01.201
9

25 19-EVM

Priprema, prijava m
71242000provedba i praćenje
6
projekata za sufinancira je
iz EU Fondova

40.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

po potrebi

1 godina

07.01.201
9

26 20-EVM

uređenje poslovnih zona

450000007

297.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

po potrebi

1 godina

02.07.201
9

20-EVM

uređenje poslovnih zona

450000007

400.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

po potrebi

1 godina

07.01.201
9

27 21-EVM

kupnja zemljišta

701220002

120.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

po potrebi

1 godina

07.01.201
9

28 22-EVM

Trafostanica pogon
Ciglana-ekonomija
Đulovac

316825407

16.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

po potrebi

1 godina

07.01.201
9

29 23-EVM

Trafostanica Maslenjaca

316825407

400.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

po potrebi

1 godina

07.01.201
9

30 24-EVM

održavanje zelenila i
košnja travnjaka

451127105

64.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

narudžbenica/ugovor po potrebi

1 godina

07.01.201
9

31 25-EVM

uređenje groblja i okoliša

451127143

120.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

narudžbenica/ugovor po potrebi

1 godina

07.01.201
9

32 26-EVM

uklanjanje ruševina iz
domovinskog rata

454531008

24.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

narudžbenica/ugovor po potrebi

1 godina

07.01.201
9

33 27-EVM

Elektricna energija

093100005

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor HEP/T-COM

u tijeku

1 godina

07.01.201
9

34 28-EVM

održavanje javne rasvjete

310000006

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor Elektro Ivić

u tijeku

4 godine

07.01.201
9

35 29-EVM

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

142100006

160.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

narudžbenica/ugovor siječanj 2019. 1 godina

07.01.201
9

36 30-EVM

izgradnja cijevnih prokopa 451125000

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor o
u tijeku
povjeravanju
komunalnih poslova Jaković promet

07.01.201
9

4 godine

03.06.201
9

Izmijenjena

02.07.201
9

10.05.201
9

Obrisana
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37 31-EVM

čišćenje slivnika i
oborinskih kanala

451125000

16.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

38 32-EVM

održavanje nerazvrstanih 45233141cesta (prijevoz materijala
9
za održavanje, izrada
cijevnih propusta, čišćenje
slivnika, razgrtanjekamena
i kopanje kanala)

456.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

prijevoz materijala za
održavanje nerazvrstanih
cesta

452331419

240.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

07.01.201
9

10.05.201
9

39 33-EVM

razgrtanje i kopanje
kanala

451123008

120.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

07.01.201
9

10.05.201
9

40 34-EVM

zimska služba

502300006

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

41 35-EVM

Geodetsko katastarske
usluge

713550001

50.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

35-EVM

Geodetsko katastarske
usluge

713550001

16.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

42 36-EVM

Sanacija divljih odlagališta 90900000otpada
6

43 37-EVM

Deratizacija i dezinsekcija

44 38-EVM

32-EVM

NE

Društvene
i posebne
usluge

DA

07.01.201
9
Ugovor

siječanj 2019 1 godina

10.05.201
9

4 godine

07.01.201
9

po potrebi

1 godina

10.05.201
9

NE

narudžbenica/ugovor po potrebi

1 godina

07.01.201
9

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

narudžbenica/ugovor po potrebi

1 godina

07.01.201
9

909230003

40.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor o
u tijeku
povjeravanju
komunalnih poslova Sanitacija Osijek

4 godine

07.01.201
9

neškodljivo uklanjanje
lešina

909000006

40.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica/ugovor siječanj 2019. 1 godina

07.01.201
9

45 39-EVM

rekonstrukcija
srednjevijekovne kule
Stupčanica-2019

452123504

120.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

Rezerviran NE
i ugovor

Ugovor

kolovoz
2019.

1 godina

10.05.201
9

39-EVM

rekonstrukcija
srednjevijekovne kule
Stupčanica

452123504

160.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

kolovoz
2019.

1 godina

07.01.201
9

rekonstrukcija sakralnih
objekata

452123504

16.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

kolovoz
2019.

1 godina

07.01.201
9

46 40-EVM

Ugovor o
u tijeku
povjeravanju
komunalnih poslova Jaković promet

10.05.201
9

Obrisana

Ugovor o
Izmijenjena
povjeravanju
komunalnih
poslova Jaković
promet

Obrisana

Izmijenjena

10.05.201
9

Izmijenjena

10.05.201
9
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47 41-EVM

Uredski materijal

301920001

24.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica/Ugovo po potrebi
r

1 godina

07.01.201
9

48 42-EVM

Obilježavanje znacajnih
datuma

550000000

40.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica/Ugovo po potrebi
r

1 godina

07.01.201
9

49 43-EVM

Motorni benzin i dizel
gorivo

091320003

48.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor INA

1 godina

07.01.201
9

50 44-EVM

Materijal i dijelovi za tek. i 44100000invest. održav.
1
građevinskih objekata

16.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica/Ugovo po potrebi
r

1 godina

07.01.201
9

51 45-EVM

Mat. i dijelovi za tek. i
invest. održav.
transportnih sredstava

501111100

28.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica/Ugovo po potrebi
r

1 godina

07.01.201
9

52 46-EVM

Usluge telefona, telefaksa 642100001

41.600,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovot H telekom

1 godina

07.01.201
9

53 47-EVM

Usluge tekućeg i
investicijskog održavanja
građevinskih objekata

507000002

40.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica/Ugovo po potrebi
r

1 godina

07.01.201
9

54 48-EVM

informiranje i promidžba

798000002

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica/ugovor Večernji list,
Bjelovarski
list, Radio
Daruvar

1 godina

07.01.201
9

55 49-EVM

Iznošenje i odvoz smeća

905110002

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica/ugovor Darkom
1 godina
d.o.o. u tijeku

07.01.201
9

56 50-EVM

ugovori odjelu

983900003

32.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica/Ugovo po potrebi
r

1 godina

07.01.201
9

57 51-EVM

Usluge odvjetnika i
pravnog savjetovanja

791120002

56.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica/Ugovo siječanj 2019. 1 godina
r

07.01.201
9

58 52-EVM

Ostale racunalne usluge

489000007

24.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica/Ugovo po potrebi
r

1 godina

07.01.201
9

59 53-EVM

vodoprivredna naknada

650000003

20.800,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor Hrvatske
vode

1 godina

07.01.201
9

60 54-EVM

Ostale usluge

716310000

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica/Ugovo po potrebi
r

1 godina

07.01.201
9

61 55-EVM

Reprezentacija

550000000

20.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica/Ugovo po potrebi
r

1 godina

07.01.201
9

u tijeku

u tijeku

u tijeku
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Narudžbenica/Ugovo siječanj 2019. 1 godina
r

62 57-EVM

izrada procijene rizika od 71313410katastrofa i velikih nesreća
2

16.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

63 58-EVM

Ulaganja u računalne
programe

489000007

60.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

po potrebi

1 godina

10.05.201
9

58-EVM

Ulaganja u računalne
programe

489000007

40.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica/Ugovo po potrebi
r

1 godina

07.01.201
9

64 59-EVM

kontejneri za otpad i dr.
oprema

909000006

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Narudžbenica/Ugovo po potrebi
r

1 godina

07.01.201
9

65 60-EVV

nabava dugoročnog
kredita za financiranje
investicijskih projekata
općine

661130005

NE

Ugovor

vlj.19

5 godina

07.01.201
9

66 3-EVM

rekonstrukcija zvonika u
Maloj Babinoj Gori

454540004

28.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

kolovoz 2019 4 mjeseca

03.06.201
9

67 16-EVM

rekonstrukcija zvonika u
Vukovju

454540004

28.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

kolovoz
2019.

4 mjeseca

03.06.201
9

16-EVM

rekonstrukcija zvonika u
Vukovju

454540004

28.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

kolovoz
2019.

4 mjeseca

03.06.201
9

68 30-EVM

radovi na izgradnji
nadstrešnice u naselju
Puklica na postojećoj izvedbenoj ab podlozi

452121904

26.500,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

lipanj 2019

3 mjeseca

03.06.201
9

69 20.01-EVM

nabava dobava i ugradnja 45231000cjevovoda za poslovnu
5
zonu Maslenjača

103.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

srpanj 2019

3 mjeseca

02.07.201
9

70 13.2.-EMV

stručni nadzor nad
izvođenjmem radova na
modernizaciji
nerazvrstanih cesta na
području Općine Đulovac

srpanj 2019

6 mjeseci

02.07.201
9

712470001

Datum zadnje izmjene plana: 02.07.2019 14:45
Datum objave plana nabave: 07.01.2019 09:37

1.600.000,00 Otvoreni
postupak

25.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

NE

Ugovor

07.01.201
9
Izmijenjena

10.05.201
9

10.05.201
9

Obrisana

Izmijenjena

03.06.201
9
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Članak 3.
Ostale odredbe Plana javne nabave za 2018. godinu («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 13/2018) koje nisu
obuhvaćene ovim izmjenama dopunama ostaju na snazi.
Članak 4.
Ove izmjene i dopune Plana javne nabave za 2019. godinu stupaju na snagu danom objave u „Službenom
glasniku Općine Đulovac“
Klasa: 400-06/18-02/1-3
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 02. srpanj 2019. godine

OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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15.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 340-01/19-01/4
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 8. srpanj 2019.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, 4/XIII i 2/2008 -statutarne odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), i članka 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018): Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na modernizaciji
nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac
Evidencijski broj nabave: E-13.2/-EVM-JN/2019
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponude broj 29-2019 od 05.07.2019. METIDA d.o.o. za inžinjering i
posredovanje, Daruvar, Trg kralja Petra Krešimira IV. Br. 9 , OIB:36699107016 za pružanjem usluga stručnog
nadzora nad izvođenjem radova na modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac u ukupnom
iznosu od 30.000,00 kn.
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :
Naziv

Članak 2.

Količina

Jedinica mjere

1

kpl

Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem
radova na modernizaciji nerazvrstanih cesta
na području Općine Đulovac- Evidencijski
broj nabave: E-13.2-EVM/2019-JN
(Usluge stručnog nadzora građenja utvrđene
su Zakonom o gradnji (NN broj 153/13),
Zakonom o prostornom uređenju (NN broj
153/13), Zakonom o poslovima i djelatnostima
prostornog uređenja i gradnje (NN broj 78/15) i
drugim važećim pravilima te podzakonskim
propisima koji reguliraju djelatnost stručnog
nadzora nad građenjem.) i sukladno tehničkim
specifikacijama, odnosno projektnom zadatku
iz ovog troškovnika.
1. CIJENA (iskazana u kunama)

2 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (iskazan u kunama)
3. UKUPNA CIJENA S PDV-om (iskazana u kunama)

Jedinična cijena bez
PDV-a

Ukupno bez PDV-a
(količina x jedinična
cijena)

24.000,00

Iznos brojevima
24.000.00

24.000,00

Iznos slovima
dvadesetčetiritisućekunainulalipa

6.000,00

šestisućakunainulalipa

30.000,00

tridesettisućakunainulalipa
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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 Ugovorom .
Članak4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su iz sredstava proračuna općine Đulovac za 2019. godinu Program:1004:IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost:K100404:CESTOVNA INFRASTRUKTURA, ekonomska
klasifikacija:42131:Ceste.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.

Obrazloženje:
Člankom 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br.10/2018) određeno je da se:
(1) Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna (bez uključenog PDV-a)
provodi se izdavanjem narudžbenice i/ili zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom temeljem
jedne ponude koja je prethodno zatražena elektroničkim putem, telefaksom ili telefonski.
(2) Narudžbenica obvezno sadrži podatke o: odjelu koji izdaje narudžbenicu, osobi koja pokreće nabavu, vrsti
roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te
ukupnih cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja, gospodarskom subjektu – (dobavljaču).
Narudžbenicu potpisuje odgovorna osoba naručitelja.
(3) Za nabavu usluga iz točke 1. i 2. ovog članka obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju
intelektualne i osobne usluge, kao i kod stjecanja nefinancijske imovine.
(4) Ugovor potpisuje općinski načelnik.
(5) Evidenciju o izdanim narudžbenicama iz ovog članka vodi nadležna službena osoba za javnu
nabavu/financije unutar Jedinstvenog upravnog odjela.
Sukladno navedenom , od gospodarskog subjekta poduzeća METIDA d.o.o. za inžinjering i posredovanje, Daruvar,
Trg kralja Petra Krešimira IV. Br. 9 , OIB:36699107016 , upućen Zahtjev za dostavu ponuda u postupku
jednostavne nabave za pružanjem usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na modernizaciji nerazvrstanih
cesta na području Općine Đulovac ,Evidencijski broj nabave: E-13.2/-EVM-JN/2019,
Klasa: 340-01/1901/3, urbroj:2111/05-03-19-03 od 01.07.2019.
Subjekt je dana 05.07..2019. dostavio ponudu br. 29-2019 za pružanjem usluga stručnog nadzora nad izvođenjem
radova na modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac ,Evidencijski broj nabave: E-13.2/-EVMJN/2019 u iznosu od 24.000,00 kn bez uključenog PDV-a, što je sukladno članku 7. st.1. Pravilnika o provedbi
postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018), te je riješeno kao
u članku 1. ove Odluke.
Sa gospodarskim subjektom iz članka 1. ove Odluke Naručitelj će sklopiti ugovor o izvođenju radova , te će danom
stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za
ugovorene usluge.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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16.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 008-01/19-01/1
Đulovac, 01. srpnja 2019.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, 4/XIII i 2/2008 -statutarne odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), i članka 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018): Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za implementacijom i instalacijom e računa sa tehničkom pomoći i razvojem
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 51800026 od 19-41-00067 od 24.06.2019. poduzeća
MUNICIPAL d.o.o. , Ante Starčevića 5 Đakovo, OIB:82161914947 za implementacijom i instalacijom e računa sa
tehničkom pomoći i razvojem u ukupnom iznosu od 29.925,00 kn.
U cijenu je uključen PDV.
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :
r.br.

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

A.

implementacija AEUR-EURA-zaprimanje ulaznih eRačuna

1.1.
1.2.
1.3.
A.

Program
instalacija
obuka
implementacijaERN&MS-eRačuni-punaintegracija sa
MunicipalSoft sustavom
Program
instalacija
obuka
Ugovorena podrška- implementacija AEUR-EURAzaprimanje ulaznih eRačuna
tehnička podrška
stalni razvoj
Ugovorena podrška-implementacija ERN&MS-eRačunipunaintegracija sa MunicipalSoft sustavom
tehnička podrška
stalni razvoj

2.1.
2.2.
2.3.
B.
3.1.
3.2.
B.
4.1.
4.2.

Jed.
mjera

Količina

Cijena
(bez
PDV-a)

Iznos

kom
kom
kom

1
1
1

8400,00
1041,60
126,00

8400,00
1041,60
126,00

kom
kom
kom
kom

1
1
1
1

8400,00
1388,80
126,00

8400,00
1388,80
126,00
0,00

kom
kom
kom

1
1
1

1388,80
840,00

1388,80
840,00
0,00

kom
kom

1
1

1388,80
840,00

1388,80
840,00
23.940,00 kn
23.940,00 kn
5.985,00 kn
29.925,00 kn

OSNOVICA ZA PDV
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:
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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.
Članak4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2019.-program 1002-Javna
uprava i administracija , Pozicija:47-ostale raćunalni programi, Aktivnost-Akt.A100203-opremanje JUO -42621ulaganja u računalne programe.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
Obrazloženje:
Člankom 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br.10/2018) određeno je da se:
(1) Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna (bez uključenog PDV-a)
provodi se izdavanjem narudžbenice i/ili zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom
temeljem jedne ponude koja je prethodno zatražena elektroničkim putem, telefaksom ili telefonski.
(2) Narudžbenica obvezno sadrži podatke o: odjelu koji izdaje narudžbenicu, osobi koja pokreće nabavu, vrsti
roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te
ukupnih cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja, gospodarskom subjektu – (dobavljaču).
Narudžbenicu potpisuje odgovorna osoba naručitelja.
(3) Za nabavu usluga iz točke 1. i 2. ovog članka obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju
intelektualne i osobne usluge, kao i kod stjecanja nefinancijske imovine.
(4) Ugovor potpisuje općinski načelnik.
(5) Evidenciju o izdanim narudžbenicama iz ovog članka vodi nadležna službena osoba za javnu
nabavu/financije unutar Jedinstvenog upravnog odjela.
Sukladno navedenom , od gospodarskog subjekta poduzeća MUNICIPAL d.o.o. , Ante Starčevića 5 Đakovo,
OIB:82161914947 zatražena je ponuda za implementacijom i instalacijom e računa sa tehničkom pomoći i
razvojem
Subjekt je dana 24.06.2019. dostavio ponudu br. 19-41-000067 za za implementacijom i instalacijom e računa sa
tehničkom pomoći i razvojem u iznosu od 23.940,00 kn bez uključenog PDV-a, što je sukladno članku 7. st.1.
Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.10/2018), te je riješeno kao u članku 1. ove Odluke.
Sa gospodarskim subjektom iz članka 1. ove Odluke Naručitelj će sklopiti ugovor o izvođenju radova , te će danom
stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za
ugovorene usluge.

OPĆINSKI NAČELNIK
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17.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 325-03/19-01/1
Urbroj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 09. srpanj 2019.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, 4/XIII i 2/2008 -statutarne odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), i članka 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018): Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova pokusnog crpljenja na izvoru lokaliteta
Gornja Vrijeska
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponude broj 62/2019 od 09.07.2019. Obrt „MIHALIĆ“ bušenje bunara,
proizvodnja betonske galanterije, vl. Miljenko Mihalić, OIB:71886887248 za izvođenjem radova pokusnog crpljenja
na izvoru lokaliteta Gornja Vrijeska u ukupnom iznosu od 16.100,00 kn.
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :
r.br.

1
2
3
4

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
izvođenjem radova pokusnog crpljenja na izvoru lokaliteta
Gornja Vrijeska
prijevoz opreme
pokusno crpljenje 4x4 sata
uzimanje uzoraka vode i izrada proširene A fizikalnokemijske analize Fe, Mn, As
izrada izvješća sa proračunom hidrogeoloških parametara i
preporukama o režimu eksploatacije

Jed.
mjera

Količina

Cijena
(bez PDVa)

Iznos

kom
h
paušal

4
16
1

750,00
230,00
2700,00

3000,00
3680,00
2700,00

paušal

1

3500,00

3500,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

12.880,00 kn
3.220,00 kn
16.100,00 kn

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz
članka 1. ove Odluke regulirati će Ugovorom .
Članak4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2019.- program 1006POTICANJE I RZVOJ PROIZVODNJE, Akt.K100604-Razvoj poslovnih zona , pozicija: 99-uređenje poslovnih
zona, konto:-42129- ostali poslovni građevinski objekti.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
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Obrazloženje:
Člankom 7.st.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br.10/2018) određeno je da se:
(1) Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna (bez uključenog PDV-a)
provodi se izdavanjem narudžbenice i/ili zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom
temeljem jedne ponude koja je prethodno zatražena elektroničkim putem, telefaksom ili telefonski.
(2) Narudžbenica obvezno sadrži podatke o: odjelu koji izdaje narudžbenicu, osobi koja pokreće nabavu, vrsti
roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te
ukupnih cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja, gospodarskom subjektu – (dobavljaču).
Narudžbenicu potpisuje odgovorna osoba naručitelja.
(3) Za nabavu usluga iz točke 1. i 2. ovog članka obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju
intelektualne i osobne usluge, kao i kod stjecanja nefinancijske imovine.
(4) Ugovor potpisuje općinski načelnik.
(5) Evidenciju o izdanim narudžbenicama iz ovog članka vodi nadležna službena osoba za javnu
nabavu/financije unutar Jedinstvenog upravnog odjela.
Sukladno navedenom , od gospodarskog subjekta Obrt „MIHALIĆ“ bušenje bunara, proizvodnja betonske
galanterije, vl. Miljenko Mihalić, OIB:71886887248 telefonski je zatražena ponuda izvođenjem radova pokusnog
crpljenja na izvoru lokaliteta Gornja Vrijeska.
Subjekt je dana 09.07..2019. dostavio ponudu za izvođenjem radova pokusnog crpljenja na izvoru lokaliteta Gornja
Vrijeska u iznosu od 12.880,00 kn bez uključenog PDV-a, što je sukladno članku 7. st.1. Pravilnika o provedbi
postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018), te je riješeno kao
u članku 1. ove Odluke.
Sa gospodarskim subjektom iz članka 1. ove Odluke Naručitelj će sklopiti ugovor o izvođenju radova , te će danom
stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za
ugovorene radove.
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18.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA:121-01/19-01/1-2
URBROJ:2111/05-03-19-03
Đulovac, 1. srpnja 2019.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/XIII i 2/2008
-statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), članka 8. Odluke o izvršenju Proračuna Općine
Đulovac za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Đulovac br.13/2018), te članka 1. tč. 9. Odluke o načinu
ostvarivanja ostalih materijalnih prava službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Đulovac, klasa: 121-01/14-01/1, urbroj: 2111/05-03-14-03 od 30.06.2014. Općinski načelnik donosi
ODLUKU
o isplati jubilarne nagrade
Članak 1.
Namješteniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac, VINKU GRGIĆU odobrava se isplata jubilarne
nagrade za 25 godina radnog staža u iznosu od 2 osnovice za isplatu jubilarnih nagrada u iznosu od 3.600,00 kn
.
Osnovica za jubilarnu nagradu za 25 godina radnog staža sukladno članku 68. Temeljnog kolektivnog
ugovora za državne službenike i namještenike ("Narodne novine", broj 128/2017 ) iznosi 1.800,00 kuna.
Članak 2.
Financijska sredstva za isplatu regresa iz članka 1. Ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Đulovac
za 2014., 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.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“
GODINA 2019.
BROJ 4.
Đulovac, 17. srpanj 2019. godine
50

19.
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik

Klasa: 404-03/19-01/5
Urbroj:2111/05-03-19-03
Đulovac, 15. srpanj 2019.

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 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne
nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
u postupku jednostavne za izvođenjem radova na izgradnji otvorenog sportskog igrališta u naselju Batinjani, E7-EMV/2019-JN klasa:404-03/19-01/4,urbroj:2111-05-03-19-03 od 12.07.2019., Općinski načelnik Općine Đulovac
donosi slijedeću
ODLUKU
objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na izgradnji otvorenog
sportskog igrališta u naselju Batinjani, E-7-EMV/2019-JN
PODACI O NARUČITELJU:

Članak 1.
Naručitelj, Općina Đulovac, Đurina 132, Đulovac, MB:02554666, OIB: 83207178681, zastupana po Općinskom
načelnik Dragi Hodaku , prema provedenom Pozivu za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za
izvođenjem radova za izvođenjem radova na izgradnji otvorenog sportskog igrališta u naselju Batinjani, E-7EMV/2019-JN klasa:404-03/19-01/4,urbroj:2111-05-03-19-03 od 12.07.2019, 404-03/19-01/2, Urbroj: 2111/05-0319-03 od 24.06.2019. i 404-03/18-01/2, Urbroj: 2111/05-03-18-03 od 04.07.2019. (ispravak) kao najpovoljnijeg
ponuditelja odabire:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU

OPIS

Naziv

ELMO d.o.o. za proizvodnju trgovinu i radove d.o.o.

Sjedište

Ignjatička bb, 43 290 Grubišno Polje

Cijena ponude [u kn bez PDV-a]

PREDMET NABAVE:

347.006,58

Članak 2.

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.

ii. Javno oglašavanje

OPIS
Općina Đulovac
Općina Đulovac
Đulovac, Đurina 132
02554666
83207178681
E-7-EMV/2019-JN
provedenom Pozivu za dostavu ponuda u postupku
jednostavne nabave za izvođenjem radova za izvođenjem
radova na izgradnji otvorenog sportskog igrališta u naselju

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“
GODINA 2019.
BROJ 4.
Đulovac, 17. srpanj 2019. godine
51

Batinjani, E-7-EMV/2019-JN klasa:404-03/19-01/4,urbroj:211105-03-19-03 od 12.07.2019, 404-03/19-01/2, Urbroj: 2111/0503-19-03 od 24.06.2019. i 404-03/18-01/2, Urbroj: 2111/05-0318-03 od 04.07.2019. (ispravak)
Poziv za dostavu ponuda objavljen je u EOJN –jednostavna
nabava Oznaka: 2019/ 0BP-00643 od 24.06.2019., te
04.07.2019-izmjene i dopune

 datum

iii. Način nabave
iv. Zakonska osnova

v. Predmet nabave
vi. Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a

Javna nabava jednostavne vrijednosti
Čl.12. stavku 1. točka 1. a. i b. Zakona o javnoj nabavi (NN
120/16) i čl. 6. i 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne
nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac
br.10/2018)
izvođenje radova na izgradnji otvorenog sportskog igrališta u
naselju Batinjani, E-7-EMV/2019-JN
349.000,00 kn

v. Popis ponuditelja kojima je dostavljen javni

Poziv za dostavu ponuda objavljen je u EOJN –jednostavna
nabava Oznaka: 2019/ 0BP-00643 od 24.06.2019., te
04.07.2019-izmjene i dopune

vi. Broj zaprimljenih ponuda i naziv ponuditelja

1 (jedna)
1. ELMO d.o.o. za proizvodnju trgovinu i radove d.o.o.
Ignjatička bb, 43 290 Grubišno Polje
ELMO d.o.o. za proizvodnju trgovinu i radove d.o.o. Ignjatička
bb, 43 290 Grubišno Polje
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

ELMO d.o.o. za proizvodnju trgovinu i radove d.o.o.
Ignjatička bb, 43 290 Grubišno Polje

Cijena ponude [u kn bez PDV-a]

347.006,58

Porez na dodanu vrijednost [u kn]

86.751,65

Cijena ponude ukupno [u kn sa PDV-om]

433.758,23

RAZLOZI ODABIRA, OBILJEŽJA I PREDNOSTI ODABRANE PONUDE:
Članak 4.
Nakon pregleda i ocjene ponude, ovlašteni predstavnici Naručitelja utvrdili su da je ponuda ELMO d.o.o. za
proizvodnju trgovinu i radove d.o.o. Ignjatička bb, 43 290 Grubišno Polje jedina pristigla ponuda koja ispunjava
sve uvjete iz Poziva .
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RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA:
Članak 5.
Nije bilo razloga isključenja ponuditelja.
RAZLOZI ODBIJANJA PONUDA:
Nije bilo

Članak 6.

REGULIRANJE MEĐUSOBNIH OBVEZA:
Članak 7.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine kao naručitelja i ponuditelja iz članka 1.
ove Odluke regulirati će se Ugovorom o javnim radovima.
.
IZVORI FINANCIRANJA:
Članak 8.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su iz sredstava proračuna općine Đulovac za 2019. godinu program Program:1004: IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost:K100403: Kapitalne donacije mjesnoj samoupravi,
pozicija; 209-sportska igrališta: ekonomska klasifikacija: 42129:ostali poslovni građevinski objekti.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

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

Članak 10.
Ova Odluka o odabiru s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda dostaviti će se svakom ponuditelju
odnosno svakom sudioniku javnog natječaja na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju
telefaksom, elektronička isprava i sl.).
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”, Oglasnoj
ploči Općina Đulovac i web stranici Općine Đulovac: www.djulovac.hr.
Objavom Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude, stječu uvjeti za sklapanje ugovora o nabavi.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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20.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 311-01/19-01/1
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 9. srpanj 2018.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i,4/XIII i 2/2018Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), članka 4. točka 1.2.3. i članka 7. i 8. Programa
poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018)
točke II. Javnog poziva za podnošenjem zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi i poduzetništvu na području
Općine Đulovac za 2019. godinu, klasa: 311-01/18-02/2, urbroj:2111/-05-03-19-03 od 08. siječnja 2019.
objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/download/javni-poziv-programa-poticaja-razvojapoljoprivrede-i-poduzetnistva-za-2019-godinu-tekst-javnog-poziva/?wpdmdl=3532 Općinski načelnik Općine
Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o isplati poticaja Zdenku Blažević

za mjeru 1.2. -tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz poljoprivrede za konzultantske usluge
prijave pripreme i provedbe projekta koji se prijavljuje na natječaj za dobivanje sredstava iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske 2014-2020. , mjera 06. „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“, podmjere
6.1. „Potpore za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“

Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, ZDENKU BLAŽEVIĆ iz Gornjih Cjepidlaka 31 , OIB:52260447197 odobrava se
isplata jednokratne novčane potpore u iznosu od 4.000,00 kuna kao poticaj za konzultantske usluge pripreme
i provedbe projekta koji se prijavljuje na natječaj za dobivanje sredstava iz Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske 2014-2020. , mjera 6. „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“, podmjere 6.1. „Potpore za
pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ ,a sve sukladno mjeri 1.2. -tekuće pomoći pravnim i fizičkim
osobama za aktivnosti iz poljoprivrede Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu,
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/20178) .
Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR59 2340009 3100357496 kod PBZe, a sve prema članku 4. točka 1.2.3. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019.
godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018).
Korisnik je obveznik plaćanja poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti (OPG).
Članak 2.
Prava i obveze Općine Đulova i podnositelja zahtjeva iz članka 1. ove Odluke regulirat će se zasebnim
Ugovorom. Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora,
zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava.
Članak 3.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program
1006.- POTICANJE I RAZVOJ PROIZVODNJE, Aktivnost A100603-Poticanje gospodarstva, pozicija: 97: Poticanje
obrtnika i malih poduzetnika., račun: 35232- Subvencije obrtnicima. malim i srednjim poduzetnicima.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku Općine Đulovac»
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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Obrazloženje:
ZDENKO BLAŽEVIĆ iz Gornjih Cjepidlaka 31 , OIB:52260447197 podnio je zahtjev za dodjelu potpora prema mjeri 1.2. tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz poljoprivrede sukladno Programu poticanja razvoja poduzetništva i
poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018) i Javnog poziva za podnošenjem zahtjeva za
dodjelu subvencija u poljoprivredi i poduzetništvu na području Općine Đulovac za 2019. godinu, klasa: 311-01/18-02/2,
urbroj:2111/-05-03-19-03 od 08. siječnja 2019. objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/download/javnipoziv-programa-poticaja-razvoja-poljoprivrede-i-poduzetnistva-za-2019-godinu-tekst-javnog-poziva/?wpdmdl=3532
Sukladno članku 4. točka 1.2. tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz poljoprivrede Programa poticanja
razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018) u cilju sufinanciranje
aktivnosti udruga, poljoprivrednih zadruga i OPG-a uz predočenje programa rada predviđena su sredstva za konzultantske
usluge izrade projekata za fondove EU (IPA, IPARD, IEE dr.) koja se dodjeljuju za pokriće dijela troškova konzultantskih
usluga nastalih u 2018. godini.
Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu iz podmjere 1.2.3. mjere 1.2. Programa je do 50% vrijednosti ukupnog iznosa
računa (sa uključenim PDV-om), ali ne može biti veća od 5.000,00 kuna po jednom odobrenom zahtjevu. Odobrena sredstva
Općina Đulovac će isplatiti na žiroračun podnositelja zahtjeva, ili na žiroračun isporučitelja usluge koji sa podnositeljem
zahtjeva imaju potpisan ugovora o pružanju konzultantskih usluga za izradu projekata za fondove EU , a na osnovu
odgovarajuće dokumentacije (račun, predračun, situacija, ugovor) .

Uz zahtjev je podnositelj dostavio:
1. Popunjen propisan obrazac zahtjeva – Obrazac 2
2. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,(Rješenje o upisu u upisnik seljačkog gospodarstva ili
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, klasa: UP/I-320-01/03-01/677 urbroj:2103-03-07-03-02 od 20.06.2003.,
broj MIPIG:0043673-OPG Zdenko Blažević
3. Dokaz o vlasništvu, zakupu ili koncesiji poljoprivrednog zemljišta, ( prijava u ARKOD br. 1044908 od 15.05.2018.)
4. Preslika žiro-računa korisnika s pripadajućim IBAN brojem,
5. Potvrda o nepostojanju duga prema Općini Đulovac, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
6. Potvrda Porezne uprave Daruvar o nepostojanju duga prema državi
7. Izjava o statusu podnositelja u Registru poreznih obveznika – Obrazac – Izj. 1
8. Popunjena izjava o korištenim potporama male vrijednosti – Obrazac – Izj. 2
9. Dokumenti kojim se dokazuje opravdanost sufinanciranja potpore 1.2. (Ugovor od 04.06.2019.. potpisan sa
konzultantom; Razvojna agencija Daruvar o usluzi izrade projektnog prijedloga za Natječaj za provedbu tipa
operacije 1.1.1. LRS „Rekonstruiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava –
prm-1/2019“ na ukupni ugovoreni iznos od 4.000,00 kn sa PDV-om, račun br. 211900020 od 04.06.2019.. )
čime je ispunio sve uvjete iz članka 4. točka 1.2.3. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu,
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018) te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
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21.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 311-01/19-02/2
Ur. broj: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 16. srpanj 2019.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i,4/XIII i 2/2018Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), članka 4. točka 1.2.3. i članka 7. i 8. Programa
poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018)
točke II. Javnog poziva za podnošenjem zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi i poduzetništvu na području
Općine Đulovac za 2019. godinu, klasa: 311-01/18-02/2, urbroj:2111/-05-03-19-03 od 08. siječnja 2019.
objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/download/javni-poziv-programa-poticaja-razvojapoljoprivrede-i-poduzetnistva-za-2019-godinu-tekst-javnog-poziva/?wpdmdl=3532 Općinski načelnik Općine
Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU

o isplati sredstava za sufinanciranje
mjere 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“
Članak 1.
Sarturis Consalting, Obrt za poljoprivredu i poslovne usluge , Trg kralja Tomislava 2/1 Daruvar OIB:05557735552
odobrava se isplata sredstava za pružanje usluga izrade poslovnog plana i prijave projekata za mjeru 6.3. i 6.1.1.
„Program ruralnog razvoja“ u ukupnom iznosu od 26.250,00 kn za podnositelje kako slijedi:
r.br.

Korisnici potpore mjera 6.3.1.

Adresa korisnika

OIB korisnika

Broj ugovora/računa
ug. br. 1/2019 od
01.07.2019. i rč.10/P1/1od
01.07.2019.
ug. br. 3/18 od 12.12.2018. i
rč.12/P1/1od 01.07.2019.

1

OPG JOVANKA BJELAJAC

BATINJANI 60

48467182415

2

OPG MATEJ JELENČIĆ

VELIKA BABINA
GORA 2

43859245025

3

OPG JOSIP ANTIĆ

KORENIČANI 22

03584502201

ug. br. 2/18 od 10.12.2018. i
rč.11/P1/1od 01.07.2019.

UKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO

iznos
sufinanciranja
Općina Đulovac
5.000,00
8.000,00
8.000,00
21.000,00
5.250,00
26.250,00

Poduzeće je oslobođenja plaćanja PDV-a sukladno čl. 90. st.1. Zakona o PDV-u.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove odluke isplatit će se na žiro račun konzultanta Sarturis Consalting, Obrt za poljoprivredu
i poslovne usluge , Trg kralja Tomislava 2/1 Daruvar OIB:05557735552, IBAN:HR84 2340009 1160241034 kod
PBZ.
Zahtjevi podnositelja sa dokumentacijom propisanom člankom 4. točka 1.2.3. Programa poticanja razvoja
poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018) sastavni su dio ove
Odluke.
Članak 3.
Prava i obveze Općine Đulova i isporučitelj usluge koji sa podnositeljima zahtjeva ima potpisan ugovora o
pružanju konzultantskih usluga za izradu projekata za fondove EU iz članka 1. ove Odluke regulirat će se zasebnim
Ugovorom.
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Članak 4.
Isporučitelj usluge koji sa podnositeljima zahtjeva ima potpisan ugovora o pružanju konzultantskih usluga za izradu
projekata za fondove EU iz članka 1. ove Odluke je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument
osiguranja provedbe ugovora, zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava.
Članak 5.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program
1006.- POTICANJE I RAZVOJ PROIZVODNJE, Aktivnost A100603-Poticanje gospodarstva, pozicija: 97: Poticanje
obrtnika i malih poduzetnika., račun: 35232- Subvencije obrtnicima. malim i srednjim poduzetnicima.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
Obrazloženje:

OPG JOVANKA BJELAJAC iz Batinjana 60 , OIB:48467182415 , OPG MATEJ JELENČIĆ IZ VELIKE BABINE GORE 2 ,
OIB:43859245025, i OPG JOSIP ANTIĆ iz Koreničana 22 , OIB:03584502201, podnijeli su zahtjev za dodjelu potpora prema
mjeri 1.2. -tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz poljoprivrede sukladno Programu poticanja razvoja
poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 132018) i Javnom pozivu za
podnošenjem zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi i poduzetništvu na području Općine Đulovac za 2019. godinu,
klasa: 311-01/17-02/2, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 23. siječnja 2018. objavljenog na web stranici Općine Đulovac
https://djulovac.hr/download/javni-poziv-programa-poticaja-razvoja-poljoprivrede-i-poduzetnistva-za-2019-godinu-tekstjavnog-poziva/?wpdmdl=3532
Sukladno članku 4. točka 1.2. tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz poljoprivrede Programa poticanja
razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2018. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2017) u cilju sufinanciranje
aktivnosti udruga, poljoprivrednih zadruga i OPG-a uz predočenje programa rada predviđena su sredstva za konzultantske
usluge izrade projekata za fondove EU (IPA, IPARD, IEE dr.) koja se dodjeljuju za pokriće dijela troškova konzultantskih
usluga nastalih u 2018. godini.
Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu iz podmjere 1.2.3. mjere 1.2. Programa je do 50% vrijednosti
ukupnog iznosa računa (sa uključenim PDV-om), ali ne može biti veća od 10.000,00 kuna po jednom odobrenom zahtjevu.
Odobrena sredstva Općina Đulovac će isplatiti na žiroračun podnositelja zahtjeva, ili na žiroračun isporučitelja usluge koji sa
podnositeljem zahtjeva imaju potpisan ugovora o pružanju konzultantskih usluga za izradu projekata za fondove EU , a na
osnovu odgovarajuće dokumentacije (račun, predračun, situacija, ugovor) .
Uz zahtjev su podnositelji dostavili:
1. Popunjen propisan obrazac zahtjeva – Obrazac 2
2. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
3. Dokaz o vlasništvu, zakupu ili koncesiji poljoprivrednog zemljišta, ( prijava u ARKOD )
4. Preslika žiro-računa korisnika s pripadajućim IBAN brojem,
5. Potvrda o nepostojanju duga prema Općini Đulovac, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
6. Potvrda Porezne uprave Daruvar o nepostojanju duga prema državi
7. Izjava o statusu podnositelja u Registru poreznih obveznika – Obrazac – Izj. 1
8. Popunjena izjava o korištenim potporama male vrijednosti – Obrazac – Izj. 2
9. Dokumenti kojim se dokazuje opravdanost sufinanciranja potpore 1.2. (ug. br. 1/2019 od 01.07.2019. i rč.10/P1/1od
01.07.2019. , ug. br. 3/18 od 12.12.2018. i rč.12/P1/1od 01.07.2019. ug. br. 2/18 od 10.12.2018. i rč.11/P1/1od 01.07.2019.
)
čime su ispunjeni svi uvjete iz članka 4. točka 1.2.3. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019.
godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2019)
Sarturids Consalting, Obrt za poljoprivredu i poslovne usluge , Trg kralja Tomislava 2/1 Daruvar OIB:05557735552 izradila
je natječajnu dokumentaciju i poslovne planove za prijavu na mjeru 6.3. i 6.11. program ruralnog razvoja za tri OPG- a s
područja općine Đulovac, što je dokumentirano preslikom ugovora i računa za izvršene konzultantske usluge te je odlučeno
kao u članku 1. ove Odluke.
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22.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 311-01/19-03/1
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 18. ožujka 2019.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII i 2/2018 Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), članka 5. točka 2.1.2. i članka 7. i 8. Programa
poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018)
točke II. Javnog poziva za podnošenjem zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi i poduzetništvu na području
Općine Đulovac za 2018. godinu, klasa: 311-01/17-02/2, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 23. siječnja 2019.
objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/download/javni-poziv-programa-poticaja-razvojapoljoprivrede-i-poduzetnistva-za-2019-godinu-tekst-javnog-poziva/?wpdmdl=3532 Općinski načelnik Općine Đulovac
donosi slijedeću
ODLUKU
o isplati jednokratne novčane pomoći poslodavcu poduzeću MP KERAMIKA j.d.o.o. kao poticaj za
zapošljavanje nezaposlenih osoba
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, poduzeću MP KERAMIKA j.d.o.o. MB:10106138 , OIB:70370264923 iz Batinjana
105 , odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći u iznosu od 4.000,00 kuna kao poticaj za zapošljavanje
nezaposlenih osoba sukladno mjeri 2.1.2. „Subvencioniranje poslodavaca za zapošljavanje nezaposlenih osoba“
Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.
13/2018).
Sredstva se isplaćuju na žiro račun poduzeća broj: IBAN: HR63 2340009 1110933208 kod HPB d.d., a sve
prema članku 5. točci 2.1.2. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni
glasnik Općine Đulovac br.13/2018) za jednu zaposlenu osobu :
- Hajdin Nikola, Gornja Vrijeska 57, rođen 19.12.1984. iz Gornje Vrijeske 67, OIB:47681787757 zaposlen sa
danom 01.12.2018.
- Leonardo Pejčin, Batinjani 105. rođen 02.10.2001. iz Batinjana 105, OIB:95411730240 zaposlen sa danom
06.12.2018.
Članak 2.
Prava i obveze Općine Đulova i podnositelja zahtjeva iz članka 1. ove Odluke regulirat će se zasebnim
Ugovorom. Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora,
zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava.
Članak 3.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program
1006.- POTICANJE I RAZVOJ PROIZVODNJE, Aktivnost A100603-Poticanje gospodarstva, pozicija:97: Poticanje
obrtnika i malih poduzetnika., račun: 35232- Subvencije obrtnicima. malim i srednjim poduzetnicima.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku Općine Đulovac»
Obrazloženje:

Poduzeće MP KERAMIKA j.d.o.o. MB:10106138 , OIB:70370264923 iz Batinjana 105 podnio je zahtjev za dodjelu potpora
prema mjeri 2.1.2. „Potpore za otvaranje novih radnih mjesta, novo zapošljavanje“ za dvije zaposlenu osobu :
Hajdin Nikola, Gornja Vrijeska 57, rođen 19.12.1984. iz Gornje Vrijeske 67, OIB:47681787757 zaposlen sa danom
01.12.2018.
Leonardo Pejčin, Batinjani 105. rođen 02.10.2001. iz Batinjana 105, OIB:95411730240 zaposlen sa danom
06.12.2018.
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Sukladno članka 5. točka 2.1.2. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik
Općine Đulovac br.13/2018) u cilju poticanja poslodavca na dodatno zapošljavanje i smanjivanje nezaposlenost i suzbijanja
sive ekonomija predviđena je isplata jednokratnog novčanog poticaja poslodavcu u iznosu od 2.000,00 kuna za
novozaposlenu osobu.
Uvjeti koje poslodavac mora ispunjavati da bi stekao pravo na ostvarenje poticajnih mjera u zapošljavanju su slijedeći:
- Poduzeće/obrt u kojoj se zapošljava novozaposlena osoba mora imati sjedište na području općine Đulovac,
- Poslodavac za čitavo vrijeme trajanja Ugovora ne smije smanjivati ukupan broj zaposlenih u odnosu na stanje broja
zaposlenih na dan sklapanja Ugovora sa općinom.
- Poduzeće je osnovano Rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru MBS:010105519 Tt-18/392-4 od 08.03.2018.sa
sjedištem u Đulovcu, Đurina 6
- novozaposlena osoba mora imati prebivalište na području Općine Đulovac i biti evidentirana na Zavodu za
zapošljavanje najmanje 30 dana prije zapošljavanja,
- poslodavac mora sa zaposlenikom sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme ili najmanje na vrijeme od godinu
dana.
Uz zahtjev je podnositelj dostavio:
1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar, tj. Rješenje Trgovačkog suda u Bjelovaru MBS:010106138, Tt-18/499-4
od 09.04.2018.. o upisu u registar trgovačkih društava sa sjedištem u Batinjanima 105, 43 532 Đulovac
2. Izjavu poslodavca o broju zaposlenih na dan podnošenja Zahtjeva,
3. Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (JOPPD obrazac), porezu na
dohodak i prirezu, te
doprinosima za obvezna osiguranja za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je zaposlena osoba za koju se
traži potpora, ovjeren od strane Porezne uprave,
4. Popis osoba za koje se traži potpora,
5. Dokaz da je osoba za koju se traži potpora nezaposlena minimalno 1 mjesec (potvrda HZZ-a za zapošljavanje, - - klasa:034-04/19-02/2829, urbroj:2103-33-14/9-19-01 od 05.03.2019. za Leonarda Pejčin i
- klasa:034-04/19-02/2801, urbroj:2103-33-14/9-19-01 od 04.03.2019. za Nikolu Hajdin
6. Preslika osobne iskaznice osobe za koju se traži potpora,
7. Ugovor o radu sa osobama za koju se traži potpora :
8. preslika ugovora na neodređeno vrijeme:
- od 08.03.2018.. za Hajdin Nikola, Gornja Vrijeska 57, rođen 19.12.1984. iz Gornje Vrijeske 67,
OIB:47681787757 zaposlen sa danom 01.12.2018. i
- Leonardo Pejčin, Batinjani 105. rođen 02.10.2001. iz Batinjana 105, OIB:95411730240 zaposlen sa danom
06.12.2018.
9. Obrazac prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
- za Pejčin Leonarda od 06.12.2018.
- za hajdin Nikolu od 03.12.2018.
10. Obrazac prijave na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
- od 03.12.2018. za Nikolu Hajdin
- od 06.12.2018. za Leonarda Pejčin
11. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne starija od
30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na
ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate, klasa:03404/2019-001/00322, urbroj:513-007-07-02-2019-01 od 04.03.2019.
12. Potpisaniu I ovjereniu Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti”
Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je poduzeće osnovano Rješenje Trgovačkog suda u Bjelovaru
MBS:010106138, Tt-18/499-4 od 09.04.2018. o upisu u registar trgovačkih društava sa sjedištem u Batinjanima 105 , da je
poslodavac 2019. godine podnio zahtjev za dodjelu potpora prema 2.1.3. „Poticanje osnivanja novih poduzeća/obrta“
Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu za , te mu je Odlukom općinskog načelnika KLASA:
311-01/18-04/4, URBROJ: 2111/05-03-18-03 od 13.12.2018. isplaćena jednokratne novčane pomoći u iznosu od 5.000,00
kuna kao poticaj za otvaranje novih poduzeća/obrta sukladno mjeri 2.1.3. „Poticanje osnivanja novih poduzeća/obrta“
Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2018. godinu, , („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2017),
da na dan podnošenja novog zahtjeva poduzeće ima 4 zaposlenog radnika, da dvije novozaposlene osoba za koju se traži
potpora imaju prebivalište na području Općine Đulovac, da su evidentirane na Zavodu za zapošljavanje najmanje 30 dana
prije zapošljavanja, te da je poslodavac sa zaposlenicima sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme ili najmanje na vrijeme
od godinu dana, te da je poslodavac nove zaposlenike prijavio na osiguranje u HZMO i HZZO čime je ispunio sve uvjete iz
članka 5. točka 2.1.2 Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, , („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 17/2019),) te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“
GODINA 2019.
BROJ 4.
Đulovac, 17. srpanj 2019. godine
59

23.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 311-01/19-03/2
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 4. travnja 2019.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII i 2/2018 Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), članka 5. točka 2.1.2. i članka 7. i 8. Programa
poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018)
točke II. Javnog poziva za podnošenjem zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi i poduzetništvu na području
Općine Đulovac za 2018. godinu, klasa: 311-01/17-02/2, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 23. siječnja 2018.
objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/download/javni-poziv-programa-poticaja-razvojapoljoprivrede-i-poduzetnistva-za-2019-godinu-tekst-javnog-poziva/?wpdmdl=3532 Općinski načelnik Općine Đulovac
donosi slijedeću
ODLUKU
o isplati jednokratne novčane pomoći poslodavcu obrtu za ugostiteljstvo „Caffe bar KING“ kao poticaj
za zapošljavanje nezaposlenih osoba
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, zajedničkom obrtu za ugostiteljstvo „Caffe bar KING“ vlasništvo Ivice i Andjeljine
Tunić MB:97942731 , OIB:98736967613 iz Đulovca, Đurina 138., 43 532 Đulovac odobrava se isplata
jednokratne novčane pomoći u iznosu od 6.000,00 kuna kao poticaj za zapošljavanje nezaposlenih osoba
sukladno mjeri 2.1.2. „Subvencioniranje poslodavaca za zapošljavanje nezaposlenih osoba“ Programa poticanja
razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018).
Sredstva se isplaćuju na žiro račun poduzeća broj IBAN: HR57 2402006 1140336725 kod ERSTE banke, a sve
prema članku 5. točci 2.1.2. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni
glasnik Općine Đulovac br.13/2018) za tri zaposlene osobe :
- Valeriju Matić, Đurina 66, Đulovac, rođena 19.08.1999., OIB:11479553458
- Ivicu Tunić iz Đulovca, ulica 15. prosinca 1991. br. 34., rođen 01.08.1980., OIB:86775317629
-Andjeljina Tunić iz Đulovca, ulica 15. prosinca 1991. br. 34., rođena 28.04.1986., OIB:98736967613
Članak 2.
Prava i obveze Općine Đulova i podnositelja zahtjeva iz članka 1. ove Odluke regulirat će se zasebnim
Ugovorom. Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora,
zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava.
Članak 3.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program
1006.- POTICANJE I RAZVOJ PROIZVODNJE, Aktivnost A100603-Poticanje gospodarstva, pozicija:97: Poticanje
obrtnika i malih poduzetnika., račun: 35232- Subvencije obrtnicima. malim i srednjim poduzetnicima.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku Općine Đulovac».
Obrazloženje:

Zajednički obrtu za ugostiteljstvo „Caffe bar KING“ vlasništvo Ivice i Andjeljine Tunić MB:97942731 , OIB:98736967613 iz
Đulovca, Đurina 138., podnio je zahtjev za dodjelu potpora prema mjeri 2.1.2. „Potpore za otvaranje novih radnih mjesta, novo
zapošljavanje“ za tri zaposlenu osobu :
- Valeriju Matić, Đurina 66, Đulovac, rođena 19.08.1999., OIB:11479553458
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- Ivicu Tunić iz Đulovca, ulica 15. prosinca 1991. br. 34., rođen 01.08.1980., OIB:86775317629
- Andjeljina Tunić iz Đulovca, ulica 15. prosinca 1991. br. 34., rođena 28.04.1986., OIB:98736967613
Sukladno članka 5. točka 2.1.2. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik
Općine Đulovac br.13/2018) u cilju poticanja poslodavca na dodatno zapošljavanje i smanjivanje nezaposlenost i suzbijanja
sive ekonomija predviđena je isplata jednokratnog novčanog poticaja poslodavcu u iznosu od 2.000,00 kuna za
novozaposlenu osobu.
Uvjeti koje poslodavac mora ispunjavati da bi stekao pravo na ostvarenje poticajnih mjera u zapošljavanju su slijedeći:
- Poduzeće/obrt u kojoj se zapošljava novozaposlena osoba mora imati sjedište na području općine Đulovac,
- Poslodavac za čitavo vrijeme trajanja Ugovora ne smije smanjivati ukupan broj zaposlenih u odnosu na stanje broja
zaposlenih na dan sklapanja Ugovora sa općinom.
- Obrt je osnovan Rješenjem o upisu u obrtni registar, klasa:UP/I-311-02/18-01/69, urbroj:2103-03-07-18-2 od
20.12.2018., te kopiju obrtnice br. 07010200858 na ime vlasnika obrta Ivice i Andjeljine Tunić
- novozaposlena osoba mora imati prebivalište na području Općine Đulovac i biti evidentirana na Zavodu za
zapošljavanje najmanje 30 dana prije zapošljavanja,
- poslodavac mora sa zaposlenikom sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme ili najmanje na vrijeme od godinu
dana.
Uz zahtjev je podnositelj dostavio:
1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar, tj. Rješenje o upisu u obrtni registar, klasa:UP/I-311-02/18-01/69,
urbroj:2103-03-07-18-2 od 20.12.2018., te kopiju obrtnice br. 07010200858 na ime vlasnika obrta Ivice i Andjeljine
Tunić
2. Izjavu poslodavca o broju zaposlenih na dan podnošenja Zahtjeva,
3. Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (JOPPD obrazac), porezu na
dohodak i prirezu, te
doprinosima za obvezna osiguranja za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je zaposlena osoba za koju se
traži potpora, ovjeren od strane Porezne uprave od 11.03.2019.
4. Popis osoba za koje se traži potpora,
5. Dokaz da je osoba za koju se traži potpora nezaposlena minimalno 1 mjesec (potvrda HZZ-a za zapošljavanje, klasa:034-04/19-02/2934, urbroj:2103-33-14/9-19-01 od 07.03.2019. za Andjeljinu Tunić
klasa:034-04/19-02/2932, urbroj:2103-33-14/9-19-01 od 07.03.2019. za Ivicu Tunić
klasa:034-04/19-02/293, urbroj:2103-33-14/9-19-01 od 07.03.2019. za Valariju Matić
6. Preslika osobne iskaznice osobe za koju se traži potpora,
7. Ugovor o radu sa osobama za koju se traži potpora :
preslika ugovora na neodređeno vrijeme: od 01.02.2019. za Valeriju Matić iz Đulovca, ulica 15. prosinca 1991. br.
34., rođena 28.04.1986., OIB:98736967613 zaposlen sa danom 01.02.2019.
8. Obrazac prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
za Valeriju Matić od 28.12.2018.na neodređeno vrijem
za Andjeljinu Tunić od 11.12.2018.
za Ivicu Tunić od 11.12.2018.
9. Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, klasa:503-01/19-01/1, urbroj:338-07-02-020-19-6 od
08.03.2019. za Andjeljinu Tunić i klasa:503-01/19-01/1, urbroj:338-07-02-020-19-4 od 07.03.2019. za Ivicu Tunić
kojim se potvrđuje da imaju zdravstveno osiguranje s osnova 133 kao zaposlena osoba koja obavlja gospodarsku
djelatnost, te za Valeriju Matić klasa:503-01/19-01/1, urbroj:338-07-02-020-19-5 od 07.03.2019. da ima zdravstveno
osiguranje s osnova 130 kao zaposlena osoba
10. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne starija od
30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na
ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate, klasa:03404/2019-001/00516, urbroj:513-007-07-02-2019-02 od 29.03.2019.na poreznog obveznika suvlasnika obrta
Andjeljinu Tunić i klasa:034-04/2019-001/00515, urbroj:513-007-07-02-2019-02 od 29.03.2019.na poreznog
obveznika suvlasnika obrta Ivice Tunić
11. Potpisaniu I ovjereniu Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti”
Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je obrt je osnovan Rješenjem o upisu u obrtni registar, klasa:UP/I-31102/18-01/69, urbroj:2103-03-07-18-2 od 20.12.2018., da je poslodavac 2019. godine podnio zahtjev za dodjelu potpora prema
2.1.3. „Poticanje osnivanja novih poduzeća/obrta“ Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu
za , te mu je Odlukom općinskog načelnika KLASA: 311-01/19-04/2, URBROJ: 2111/05-03-19-03 od 04.04.2019.. isplaćena
jednokratne novčane pomoći u iznosu od 3.000,00 kuna kao poticaj za otvaranje novih poduzeća/obrta sukladno mjeri 2.1.3.
„Poticanje osnivanja novih poduzeća/obrta“ Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2018. godinu, ,
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2017), da na dan podnošenja zahtjeva obrt ima 3 zaposlenog radnika, da tri
novozaposlene osoba za koju se traži potpora imaju prebivalište na području Općine Đulovac, da su evidentirane na Zavodu
za zapošljavanje najmanje 30 dana prije zapošljavanja, te da je poslodavac sa zaposlenicima sklopio ugovor o radu na
neodređeno vrijeme ili najmanje na vrijeme od godinu dana, te da je poslodavac nove zaposlenike prijavio na osiguranje u
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HZMO i HZZO čime je ispunio sve uvjete iz članka 5. točka 2.1.2 Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za
2019. godinu, , („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 17/2019),) te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.

24.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 311-01/19-04/1
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 18. ožujka 2019.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII i 2/2018 Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), članka 5. točka 2.1.2. i članka 7. i 8. Programa
poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018)
točke II. Javnog poziva za podnošenjem zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi i poduzetništvu na području
Općine Đulovac za 2018. godinu, klasa: 311-01/17-02/2, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 23. siječnja 2018.
objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/download/javni-poziv-programa-poticaja-razvojapoljoprivrede-i-poduzetnistva-za-2019-godinu-tekst-javnog-poziva/?wpdmdl=3532 Općinski načelnik Općine Đulovac
donosi slijedeću
ODLUKU
o isplati jednokratne novčane pomoći poduzeću NOVICA j.d.o.o.
kao poticaj za otvaranje novih poduzeća/obrta
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, poduzeću NOVICA j.d.o.o. MB:5059143 , OIB:26616160603 iz Batinjana 4/A, 43
532 Đulovac , odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći u iznosu od 5.000,00 kuna kao poticaj za
otvaranje novih poduzeća sukladno mjeri 2.1.3. „Poticanje osnivanja novih poduzeća/obrta“ Programa poticanja
razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, , („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018).
Sredstva se isplaćuju na žiro račun poduzeća broj: IBAN: HR51 2340009 1110998123 kod PBZ, a sve prema
članku 5. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 13/2018) mjeri 2.1.3. „Poticanje osnivanja novih poduzeća/obrta“
Članak 2.
Prava i obveze Općine Đulova i podnositelja zahtjeva iz članka 1. ove Odluke regulirat će se zasebnim
Ugovorom. Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora,
zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava.
Članak 3.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program
1006.- POTICANJE I RAZVOJ PROIZVODNJE, Aktivnost A100603-Poticanje gospodarstva, pozicija:97: Poticanje
obrtnika i malih poduzetnika., račun: 35232- Subvencije obrtnicima. malim i srednjim poduzetnicima.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku Općine Đulovac»
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Obrazloženje:
Poduzeće NOVICA j.d.o.o. MB:5059143 , OIB:26616160603 iz Batinjana 4/A, 43 532 Đulovac podnio je zahtjev
za dodjelu potpora prema mjeri 2.1.3. Poticanje osnivanja novih poduzeća/obrta“
Sukladno članka 5. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik
Općine Đulovac br.13/2018) mjeri 2.1.3. Poticanje osnivanja novih poduzeća/obrta“ u cilju poticanja otvaranja
novih obrta predviđena je isplata jednokratnog novčanog poticaja poslodavcu u iznosu od 5.000,00 kn.
Uz zahtjev je podnositelj dostavio:
1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar, tj. Rješenje Trgovačkog suda u Bjelovaru MBS:010106138 Tt19/441-4 od 26.02.2019.
2. Obrazac prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje od 01.03.2019.
3. Obrazac prijave na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,od 26.02.2019.
4. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava
ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne
uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna
otplata duga ili odgoda naplate, klasa:034-04/2019-001/00324, urbroj:513-007-07-02-2019-01 od
04.03.2019.
5. Ovjereni obrazac prijave u registar obveznika poreza na dohodak, odnosno izjavu da subjekt nije
obveznik poreza na dohodak
6. Potpisaniu I ovjereniu Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti”
7. Ovjerenu bjanko zadužnicu na iznos od 5.000,00 kn
čime je ispunio sve uvjete iz članka 5. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu,
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2019 ), mjere 2.1.3. „Poticanje osnivanja novih poduzeća/obrta“ te je
odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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25.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 311-01/19-04/2
URBROJ: 2111/05-03-19-03
Đulovac, 4. travanj 2019.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII i 2/2018 Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), članka 5. točka 2.1.2. i članka 7. i 8. Programa
poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018)
točke II. Javnog poziva za podnošenjem zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi i poduzetništvu na području
Općine Đulovac za 2018. godinu, klasa: 311-01/17-02/2, urbroj:2111/-05-03-18-03 od 23. siječnja 2018.
objavljenog na web stranici Općine Đulovac https://djulovac.hr/download/javni-poziv-programa-poticaja-razvojapoljoprivrede-i-poduzetnistva-za-2019-godinu-tekst-javnog-poziva/?wpdmdl=3532 Općinski načelnik Općine Đulovac
donosi slijedeću
ODLUKU
o isplati jednokratne novčane pomoći obrtu za ugostiteljstvo „Caffe bar KING“
kao poticaj za otvaranje novih poduzeća/obrta
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, zajedničkom obrtu za ugostiteljstvo „Caffe bar KING“ vlasništvo Ivice i Andjeljine Tunić
MB:97942731 , OIB:98736967613 iz Đulovca, Đurina 138., 43 532 Đulovac , odobrava se isplata jednokratne
novčane pomoći u iznosu od 3.000,00 kuna kao poticaj za otvaranje novih poduzeća sukladno mjeri 2.1.3.
„Poticanje osnivanja novih poduzeća/obrta“ Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019.
godinu, , („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2018).
Sredstva se isplaćuju na žiro račun poduzeća broj: IBAN: HR57 2402006 1140336725 kod ERSTE banke, a
sve prema članku 5. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu („Službeni glasnik
Općine Đulovac br. 13/2018) mjeri 2.1.3. „Poticanje osnivanja novih poduzeća/obrta“
Članak 2.
Prava i obveze Općine Đulova i podnositelja zahtjeva iz članka 1. ove Odluke regulirat će se zasebnim
Ugovorom. Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora,
zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava.
Članak 3.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program
1006.- POTICANJE I RAZVOJ PROIZVODNJE, Aktivnost A100603-Poticanje gospodarstva, pozicija:97: Poticanje
obrtnika i malih poduzetnika., račun: 35232- Subvencije obrtnicima. malim i srednjim poduzetnicima.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku Općine Đulovac»
Obrazloženje:
Zajednički obrtu za ugostiteljstvo „Caffe bar KING“ vlasništvo Ivice i Andjeljine Tunić MB:97942731 ,
OIB:98736967613 iz Đulovca, Đurina 138., 43 532 Đulovac podnio je zahtjev za dodjelu potpora prema mjeri
2.1.3. Poticanje osnivanja novih poduzeća/obrta“
Sukladno članka 5. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu, („Službeni glasnik
Općine Đulovac br.13/2018) mjeri 2.1.3. Poticanje osnivanja novih poduzeća/obrta“ u cilju poticanja otvaranja
novih obrta predviđena je isplata jednokratnog novčanog poticaja poslodavcu u iznosu od 5.000,00 kn.
Uz zahtjev je podnositelj dostavio:
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1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar, tj. Rješenje o upisu u obrtni registar, klasa:UP/I-311-02/18-01/69,
urbroj:2103-03-07-18-2 od 20.12.2018., te kopiju obrtnice br. 07010200858 na ime vlasnika obrta Ivice i
Andjeljine Tunić
2. Obrazac prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje od 11.12.2018. za Ivicu i Andjeljinu Tunić
3. Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, klasa:503-01/19-01/1, urbroj:338-07-02-020-19-6 od
08.03.2019. za Andjeljinu Tunić i klasa:503-01/19-01/1, urbroj:338-07-02-020-19-4 od 07.03.2019. za Ivicu
Tunić kojim se potvrđuje da imaju zdravstveno osiguranje s osnova 133 kao zaposlena osoba koja obavlja
gospodarsku djelatnost
4. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne
starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o
postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili
odgoda naplate, klasa:034-04/2019-001/00516, urbroj:513-007-07-02-2019-02 od 29.03.2019.na poreznog
obveznika suvlasnika obrta Andjeljinu Tunić i klasa:034-04/2019-001/00515, urbroj:513-007-07-02-2019-02
od 29.03.2019.na poreznog obveznika suvlasnika obrta Ivice Tunić i
5. Potpisaniu I ovjereniu Izjavu o korištenim državnim potporama male vrjednosti”
6. Ovjerenu bjanko zadužnicu
čime je ispunio sve uvjete iz članka 5. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu,
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 13/2019 ), mjere 2.1.3. „Poticanje osnivanja novih poduzeća/obrta“ te je
odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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«Službeni glasnik Općine Đulovac» službeno je glasilo Općine Đulovac
Izdavač je Općina Đulovac.
Uredništvo: Jedinstveni upravni odjel , Općina Đulovac, Đurina 132, Đulovac.
Telefon: 043/382-028, telefaks: 043/382-027.
Naklada: 35 komada.
Tisak: Općina Đulovac.

