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1.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 311-01/17-03/2
URBROJ: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 27. srpanj 2017.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac („ Službeni glasnik Općine Đulova br 2/XII), članka 5. točka 2.1.2.
i članka 7. i 8. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2017. godinu, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 9/2016) ,te točke II. Javnog poziva za podnošenjem zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi i
poduzetništvu na području Općine Đulovac za 2017. godinu, klasa:311-01/16-02/2, urbroj:2111/-05-03-17-03 od
11. siječnja 2017. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeći
ZAKLJUČAK
o isplati jednokratne novčane pomoći poslodavcu obrtu AP CENTAR vl. Marija Perić kao poticaj za
zapošljavanje nezaposlenih osoba
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, poduzeću obrtu AP CENTAR vl. Marija Perić MB:97747360 , OIB:70058712048 iz
Velikih Bastaja 79 , 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 2017. godinu, („Službeni glasnik
Općine Đulovac br. 9/2016).
Sredstva se isplaćuju na žiro račun poduzeća broj: IBAN: HR 69 2402006 1100767687 kod
ERSTE&Steiermäarkische banke d.d. Daruvar, a sve prema članku 5. točci 2.1.2. Programa poticanja razvoja
poduzetništva i poljoprivrede za 2017. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 9/2016) za dvije zaposlene
osobe :
Cecilija Jaković, rođena 19.12.1991. iz Velikih Bastaja 49, OIB:48510698183 zaposlen sa danom 19.06.2017.
Marija Perić, rođena 10.10.1969. iz Velikih Bastaja 79, OIB:70058712048 zaposlen sa danom 28.03.2017.
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.
Obrazloženje:
Obrt AP CENTAR vl. Marija Perić MB:97747360 , OIB:70058712048 iz Velikih Bastaja 79 podnio je zahtjev za dodjelu potpora
prema mjeri 2.1.2. „Potpore za otvaranje novih radnih mjesta, novo zapošljavanje“ za dvije zaposlene osobe :
Cecilija Jaković, rođena 19.12.1991. iz Velikih Bastaja 49, OIB:48510698183 zaposlen sa danom 19.06.2017.
Marija Perić, rođena 10.10.1969. iz Velikih Bastaja 79, OIB:70058712048 zaposlen sa danom 28.03.2017.
Sukladno članka 5. točka 2.1.2. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2017. godinu, („Službeni glasnik
Općine Đulovac br.9/2016) u cilju poticanja poslodavca na dodatno zapošljavanje i smanjivanje nezaposlenost i suzbijanja
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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-311-02/17-01/13, urbroj:2103-03-07-17-2 od 24.03.2017.sa
sjedištem u Velikim Bastajim 79
novozaposlena osoba mora imati prebivalište na području Općine Đulovac i biti evidentirana na Zavodu za zapošljavanje
najmanje 60 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:
Izvadak o upisu u odgovarajući registar, tj. Rješenje o upisu u obrtni registar, klasa:UP/I-311-02/17-01/13, urbroj:2103-03-0717-2 od 24.03.2017.sa sjedištem u Velikim Bastajim 79
Izjavu poslodavca o broju zaposlenih na dan podnošenja Zahtjeva,
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,
Popis osoba za koje se traži potpora,
Dokaz da je osoba za koju se traži potpora nezaposlena minimalno 1 mjesec (potvrda HZZ-a za zapošljavanje, klasa:03404/17-02/4489, urbroj:2103-33-02/1-17-02 od 30.06.2017. za Mariju Perić i klasa:034-04/17-02/7709, urbroj:2103-33-02/1-1701 od 29.06.2017. za Ceciliju Jaković)
Preslika osobne iskaznice osobe za koju se traži potpora,
Ugovor o radu sa osobama za koju se traži potpora (preslika ugovora na neodređeno vrijeme od 28.03.2017. za Mariju Perić
i presliku Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa od 19.06.2017.)
Obrazac prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje od 28.03.2017. za Mariju Perić i od 29.06.2017. za Ceciliju Jaković)
Obrazac prijave na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje od 28.03.2017. za Mariju Perić i od 29.06.2017. za Ceciliju
Jaković)
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:034-04/2017-001/01679, urbroj:513-00726-04-2017-01 od 29.06.2017.
Potpisaniu I ovjereniu Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti”
Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je obrt osnovan Rješenjem o upisu u obrtni registar, klasa:UP/I-311-02/1701/13, urbroj:2103-03-07-17-2 od 24.03.2017.sa sjedištem u Velikim Bastajim 79, da je poslodavac 2017. godine podnio
zahtjev za dodjelu potpora prema 2.1.3. „Poticanje osnivanja novih poduzeća/obrta“ Programa poticanja razvoja poduzetništva
i poljoprivrede za 2017. godinu za otvaranje obrta , te mu je Odlukom općinskog načelnika KLASA: 311-01/17-04/1, URBROJ:
2111/05-03-17-03 od 05.04.2017. isplaćena jednokratne novčane pomoći u iznosu od 1.500,00 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 2017. godinu, , („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 9/2016), da na dan podnošenja novog
zahtjeva poduzeće ima 2 zaposlena radnika, da novozaposlena osoba za koju se traži potpora ima prebivalište na području
Općine Đulovac da je evidentirana na Zavodu za zapošljavanje najmanje 60 dana prije zapošljavanja, te da je poslodavac sa
zaposlenikom sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme ili najmanje na vrijeme od godinu dana, te da je poslodavac novog
zaposlenika 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 2017. godinu, , („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 9/2016),) te je odlučeno kao u
članku 1. ovog Zaključka.
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2.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 920/11-17-03/1
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 28. srpanj 2017. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine
Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), i članka 8. tč.2. Pravilnika o provedbi postupka
jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2017): Općinski načelnik donosi
slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na uklanjanju porušenih drveća i sanaciji štete od
elementarne nepogode na groblju pokraj šumarije Đulovac
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj:6 od 25.07.2017. poljoprivredne zadruge „Skočaj“ iz Đulovca, J.
Jelačića 6, OIB: 88945219889 , izvođenjem radova na uklanjanju porušenih drveća i sanaciji štete od elementarne
nepogode na groblju pokraj šumarije Đulovac u ukupnom iznosu od 25.000,00 kn.
U cijenu je uključen PDV.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.
1

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
radovi na uklanjanju stabala porušenih uslijed olujnog
nevremena dana 24.07.2017. na groblju u Đulovcu (pokraj
Šumarije Đulovac). Radovi obuhvaćaju uklanjanje žice u dužini
od 70 m, obaranje 60 kom izvaljenih stabala, kresanje granja, te
odvoz granja i drvne mase na deponiju)

Jed.
mjera
kom

Količina
1

Cijena
(bez PDV-a)
20000,00

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

Iznos
20000,00

20.000,00 kn
20.000,00 kn
5.000,00 kn
25.000,00 kn

Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke , naručitelj će dostaviti
narudžbenicu za ugovorene radove, te će sa ponuditeljem sklopiti ugovor o izvođenju radova.
.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac za 2017. ,
Program:1003:Održavanje komunalne infrastrukture6, Aktivnost:A103202-održavanje čistoće javnih površina,
pozicija:54: uređenje groblja i okoliša, ekonomska klasifikacija:32329-ostale usluge tekućeg i investicijskog
održavanja
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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3.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 311-01/16-02/2-13
URBROJ: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 31. srpnja 2017.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac („ Službeni glasnik Općine Đulova br 2/XII), članka 4. točka 1.2.3.
i članka 7. i 8. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2017. godinu, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 9/2016) ,te točke III. Javnog poziva za podnošenjem zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi i
poduzetništvu na području Općine Đulovac za 2017. godinu, klasa:311-01/16-02/2, urbroj:2111/-05-03-17-03 od
11. siječnja 2017. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o isplati poticaja Draženka Kešić

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 M04. „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.1. „Potpore za
ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“, operacija:4.1.1 „Rekonstruiranje, modernizacija i povećavanje
konkurentnosti PG-voće i povrće “ i 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ i izrada
poslovnog plana za potrebe natječaja

Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, DRAŽENKI KEŠIĆ iz Velike Maslenjače 38 , OIB:75647072932 odobrava se isplata
jednokratne novčane potpore u iznosu od 10.000,00 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 M04. „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.1. „Potpore za ulaganja u poljoprivredna
gospodarstva“, operacija:4.1.1 „Rekonstruiranje, modernizacija i povećavanje konkurentnosti PG-voće i povrće “ i
4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ i izrada poslovnog plana za potrebe natječaja ,
a sve sukladno mjeri 1.2. -tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz poljoprivrede Programa
poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2017. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 9/2016) .
Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR40 240206 3101074467 kod ERSTE banke,
a sve prema članku 4. točka 1.2.3. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2017. godinu,
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 9/2016).
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
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Drago Hodak,v.r.

Obrazloženje:
DRAŽENKA KEŠIĆ iz Velike Maslenjače 38 , OIB:75647072932 podnijela 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 2017. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 9/2016) i Javnom pozivu za podnošenjem zahtjeva za
dodjelu subvencija u poljoprivredi i poduzetništvu na području Općine Đulovac za 2017. godinu, klasa:311-01/16-02/2,
urbroj:2111/-05-03-17-03 od 11. siječnja 2017. za mjeru M04. „Ulaganja u fizičku imovinu“,, 4.1. „Potpore za ulaganja u
poljoprivredna gospodarstva“, operacija:4.1.1 „Rekonstruiranje, modernizacija i povećavanje konkurentnosti PG-voće i povrće
“ i 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ i izrada poslovnog plana za potrebe natječaj.
Sukladno članku 4. točka 1.2. tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz poljoprivrede Programa poticanja
razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2017. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 9/2016) 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 2017. 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 je podnositelj dostavio:
1. Popunjen propisan obrazac zahtjeva – Obrazac 2
2. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, (Rješenje o upisu: klasa.UP/I-320-01/14-02-01/1380,
urbroj:343-12-01/22-14-2 od 27.05.2014., broj MIPIG:143030-OPG Draženka Kešić),
3. Dokaz o vlasništvu, zakupu ili koncesiji poljoprivrednog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta
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. :
10. Ugovor potpisan sa konzultantom; Nove mogućnosti d.o.o. , Vukovarska 10/6 , Lipik o pružanju konzultantskih
usluga usluga prijave na natječaje za dobivanje sredstava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 20142020. , za mjeru M04. „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere: 4.1. „Potpore za ulaganja u poljoprivredna
gospodarstva“, operacija:4.1.1 „Rekonstruiranje, modernizacija i povećavanje konkurentnosti PG-voće i povrće “ i
4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ i izrada poslovnog plana za potrebe natječaj od
15.06.2017. na ukupni ugovoreni iznos od 12.500,00 kn sa PDV-om)
10.1. račun broj 15-01-2017 na iznos od 12.500,00kn sa uključenim PDV-om
čime je ispunila sve uvjete iz članka 4. točka 1.2.3. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2017.
godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 9/2016) te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
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4.
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 340-09/17-02/5-1
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 31. srpanj 2017. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne
nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017) te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u
postupku javne nabave jednostavne vrijednosti za izvođenjem radova na opločenju izvedene pješačke staze
(nogostupa) U Đulovcu (postavljanje tipskih betonskih opločnika (tlakavca)), evidencijski broj nabave :E-12.1.1/2017-JN,klasa: 340-09/17-02/4, urbroj:2111/05-03-17-03 od 31.07.2017. Općinski načelnik Općine Đulovac
donosi slijedeću
ODLUKU
objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na opločenju izvedene

pješačke staze (nogostupa) u Đulovcu (postavljanje tipskih betonskih opločnika (tlakavca)),
evidencijski broj nabave :E-12.1.-1/2017-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 prikupljanje ponuda za izvođenjem radova na opločenju
izvedene pješačke staze (nogostupa) U Đulovcu (postavljanje tipskih betonskih opločnika (tlakavca)), evidencijski
broj nabave :E-12.1.-1/2017-JN,klasa: 340-09/17-02/2, urbroj:2111/05-03-17-03 od 24.07.2017. kao najpovoljnijeg
ponuditelja odabire:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU

OPIS

Naziv

ŠILAR d.o.o. za graditeljstvo i usluge

Sjedište

Veliki Bastaji 101
175.460,00 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
1.

Članak 2.
OPIS
Općina Đulovac
Općina Đulovac
Đulovac, Đurina 132
02554666
83207178681
E-12.1-1/2017-BN
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Javno oglašavanje
Poziv za prikupljanje ponuda za izvođenjem radova na
opločenju izvedene pješačke staze (nogostupa) U
Đulovcu
(postavljanje tipskih betonskih opločnika
(tlakavca)), evidencijski broj nabave :E-12.1.-1/2017JN,klasa: 340-09/17-02/2, urbroj:2111/05-03-17-03 od
24.07.2017.
Pozivi za dostavu ponuda sa dokumentacijom poslani su
• datum
gospodarskim subjektima elektronskom poštom dana
24.07.2017.
Način nabave
Javna nabava jednostavne vrijednosti
Zakonska osnova
Čl.12. stavku 1. točka 1. a. i b. Zakona o javnoj nabavi (NN
120/16) i čl. 6. i 9. Pravilnika o provedbi postupka
jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik
Općine Đulovac br.1/2017)
Predmet nabave
Izvođenje radova na opločenju izvedene pješačke staze
(nogostupa) U Đulovcu (postavljanje tipskih betonskih
opločnika (tlakavca)), evidencijski broj nabave :E-12.1.1/2017-JN
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a
187.700,00 kn

ii.

iii.
iv.

v.

vi.

i. Popis ponuditelja kojima je dostavljen javni

1.PRAJO BETON, Ul. Eriha Šlomovića 12, 33 000, Virovitica,
e-mail: gradevinarstvo@prajobeton.hr
2.CESTE d.d., J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar; e-mail:
tehnicka.priprema@ceste-bjelovar.hr
3.DARKOM d.o.o. J. Kozarca 19, 43 500 Daruvar e-mail:
veljko.dzelajlija@darkom-daruvar.hr
4.ŠILAR d.o.o. za graditeljstvo i usluge, Veliki Bastaji 101, email: bozosilar@gmail.com
5„Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, vl. Gege
Jakovića, Veliki Bastaji 46 e-mail: jakovic.promet@gmail.com

ii. Broj zaprimljenih ponuda i naziv ponuditelja

1 (jedna)
1. ŠILAR d.o.o. za graditeljstvo i usluge, Veliki Bastaji 101
ŠILAR d.o.o. za graditeljstvo i usluge, Veliki Bastaji 101
uz ispunjavan je osnovnih uvjete iz Poziva ponudio i
najmanju cijenu

poziv:

iii. Odabrani ponuditelj
iv. Razlog odabira

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

OPIS

ŠILAR d.o.o. za graditeljstvo i usluge

Sjedište
Veliki Bastaji 101
Cijena ponude [u kn bez PDV-a]

175.460,00

Porez na dodanu vrijednost [u kn]

43.865,00

RAZLOZI ODABIRA, OBILJEŽJA I PREDNOSTI ODABRANE PONUDE:
Članak 4.
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Nakon pregleda i ocjene ponude, ovlašteni predstavnici Naručitelja utvrdili su da je ponuda ŠILAR d.o.o. za
graditeljstvo i usluge, Veliki Bastaji 101 prihvatljiva ponudu u skladu s pozivom za dostavu ponuda koja je prema
kriteriju odabira ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.
RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA:
Nije bilo razloga isključenja ponuditelja.

Članak 5.

RAZLOZI ODBIJANJA PONUDA:
Nije bilo

Članak 6.

REGULIRANJE MEĐUSOBNIH OBVEZA:

Članak 7.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine kao naručitelja i ponuditelja iz članka 1.
ove Odluke regulirati će se Ugovorom o javnim radovima.
.
IZVORI FINANCIRANJA:
Članak 8.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su sukladno Odluci općinskog načelnika o preraspodjeli
sredstava planiranih u Proračunu Općine Đulovac za 2017. godinu, klasa:400-06/16-01/2-1, urbroj:2111-05-03-1703 od 03.07.2017. u Proračunu Općine Đulovac za 2017., Program:1004: IZGRADNJA OBJEKATA,
Aktivnost:K100404: CESTOVNA INFRASTRUKTURA, pozicija; 187: izgradnja nogostupa U Đulovcu, ekonomska
klasifikacija:42139:ostali slični prometni 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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5.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 920/11-17-02/1
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 27. srpanj 2017. godine
Na temelju članka 32. i članka 33. tč.2. st. 2. Zakona o zaštiti od elementarne nepogode (NN br. 73/97 i
174/04) , te članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), a na osnovu prijava
građana i obilaska terena od strane Općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode Općine
Đulovac i privremenog izvješće Povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode, klasa: 920-11/17-01/1 , Urbroj: 2111/05-01-17-01-PEN-1 od 7.07.2017. i članka 8. tč.2. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne
nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2017): Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o angažiranju vanjskih službi za ublažavanje i uklanjanje izravnih posljedica elementarne nepogode i
prihvaćanju ponuda za izvođenjem žurnih radova na sanaciji štete na od elementarne nepogode na
obiteljskim kućama i objektima u vlasništvu općine Đulovac.
Članak 1.
U cilju ublažavanje i uklanjanje izravnih posljedica elementarne nepogode olujnog i orkanskog vjetra praćenog
jakom kišom i tučom koje je naselje Đulovac pogodilo u dana 24. srpnja . 2017. u noćnim satima , te uzrokovalo
štetu na obiteljskim i gospodarskim građevinama donosi se odluka o angažiranju vanjskih službi za ublažavanje i
uklanjanje izravnih posljedica elementarne nepogode, te se prihvaća ponuda/radni nalog za izvođenjem žurnih
radova na sanaciji štete na od elementarne nepogode na obiteljskim kućama i objektima u vlasništvu općine
Đulovac kako slijedi:
1. poduzeće ŠILAR d.o.o. za graditeljstvo i usluge, Veliki Bastaji 101. , OIB :19949672107 za izvođenje radova
na sanaciji štete na od elementarne nepogode na obiteljskim kućama i objektima u vlasništvu općine Đulovac.
Radovi obuhvaćaju skidanje oštećenih te postavljanje novih crijepova i sljemenjaka na oštećenim obiteljskim
kućama i gospodarskim objektima prema prijavi štete -popisu koji je dostavila Općina Đulovac. Na radovima je
angažirano ukupno 7 radnika Materijal osigurava vlasnik i Općina Đulovac. Obračunska jednica sat rada radnika
u ukupnom iznosu od 11.637,50 kn.
U cijenu je uključen PDV.
Ponuda iz članka 1.točke 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

Količina

1

h

133

1.1.

radovi na sanaciji štete na od elementarne nepogode na
obiteljskim kućama i objektima u vlasništvu općine Đulovac.
Radovi obuhvaćaju skidanje oštećenih te postavljanje novih
crijepova i sjjemenjaka na oštećenim obiteljskim kućama i
gospodarskim objektima prema prijavi štete -popisu koji je
dostavila Općina Đulovac. Na radovima je angažirano ukupno
7 radnika Materijal osigurava vlasnik i Općina Đulovac.
Obračunska jednica sat rada radnika.
25.07.2017. od 8;00 -18:00 h =9 h x 7 radnika =63 h

h

63

1.2.

26.07.2017. od 7;00 -17:00 h =10 h x 7 radnika =70 h

h

70

Cijena
(bez
PDV-a)
70,00

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

rabat%

Iznos
9.310,00

9.310,00 kn
9.310,00 kn
2.327,50 kn
11.637,50 kn
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2. poduzeće ELMO d.o.o. za proizvodnju trgovinu i radove d.o.o. Ignjatička bb, 43 290 Grubišno Polje,
OIB 26548259188 za najam hidraulične platforme i rad 2 montera na dvije hidraulične platforme na sanaciji štete
krovišta izazvane olujnim nevremenom dana 25. i 26..07.2017 u ukupnom iznosu od 7.425,00 kn.
U cijenu je uključen PDV.
Ponuda/radni nalog iz članka 1.točke 2. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

Količina

1

rad 2 montera sa dvije hidraulične platforme na sanaciji štete
krovišta izazvane olujnim nevremenom dana 25.07.2017. (radno
vrijeme 9,30 h -17,30 h =8 h x2 =16 h ukupno

h

16

Cijena
(bez
PDV-a)
180,00

2

rad 2 montera sa dvije hidraulične platforme na sanaciji štete
krovišta izazvane olujnim nevremenom dana 26.07.2017. (radno
vrijeme 8,00 h -16,30 h =8 h i 30 min x2 =17 h ukupno

h

17

180,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
2880,00

3060,00

5.940,00 kn
1.485,00 kn
7.425,00 kn

Ponuda iz članka 1.točke 1. i ponuda/radni nalog iz članka 1.točke 2. ove Odluke i privremeno izvješće
Povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode, klasa: 920-11/17-01-/1 , Urbroj: 2111/05-01-17-01PEN-1 od 7.07.2017sastavni su dio ove Odluke.
Članak 3.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se razdjel: 38
– Ostale pomoći, pozicija 105- Elementarne nepogode, konto:38311-Naknada za štete uzrokovane prirodnim
katastrofama
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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6.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 361-02/17-03/8
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 03. kolovoz 2017.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 6. Pravilnika o provedbi postupka javne
nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga stručnog nadzora na opločavanju izvedene pješačke

staze (nogostupa) u Đulovcu (postavljanje tipskih betonskih opločnika (tlakavaca))
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda IVICA trade ing d.o.o. iz Daruvara, Trga kralja P. Krešimira IV/8
OIB:19987288904, broj: 08-08/17 od 03.08.2017. za pružanjem usluga stručnog nadzora na opločavanju
izvedene pješačke staze (nogostupa) u Đulovcu (postavljanje tipskih betonskih opločnika (tlakavaca)) , u
ukupnom iznosu od 4.825,15 kn.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
1

usluge stručnog nadzora na izvođenju radova na
opločavanju izvedene pješačke staze (nogostupa) u
Đulovcu (postavljanje tipskih betonskih opločnika
(tlakavaca)) , E-12.1-1/2017-JN

Jed.
mjera
kom

Količina
1

Cijena
(bez PDV-a)
3860,12

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
3860,12

3.860,12 kn
965,03 kn
4.825,15 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.
Članak4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2017.-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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7.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 400-06/17-01/2
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 01. kolovoz 2017. godine
Na temelju članak 4. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, („Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj
1/2017), te članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), Općinski načelnik
općine Đulovac, donosi
ODLUKU
o imenovanju ovlaštenih predstavnika Općine Đulovac- javnog naručitelja u postupcima
jednostavne nabave za 2017. g.
Članak 1.
Za ovlaštene predstavnike Općine Đulovac kao javnog naručitelja, koji pripremaju i provode postupke jednostavne
nabave za 2017. godinu , temeljem Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, , („Službeni glasnik
Općine Đulovac“ broj 1/2017), a sukladno Zakonu o javnoj nabavi imenuju se:
1. Antun Kolić, tajnik Dječjeg vrtića „Sunce“ Đulovac
2. Josip Kastmiler, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
3. Jasna Erjavec, samostalni upravni referent u UO Općine Đulovac,
4. Branislav Bijelić, komunalni redar.
Članak 2.
Ovlašteni predstavnici iz članka 1 ove Odluke obvezuju se na pripremu i provedbu svih postupaka jednostavne
nabave roba, radova i usluga za Općinu Đulovac, temeljem Zakona o javnoj nabavi i Pravilnika o provedbi postupka
jednostavne nabave, te Plana javna nabave za proračunsku 2017. godinu.
Članak 3.
Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika Općine Đulovac kao javnog naručitelja, koji pripremaju i provode postupke
jednostavne nabave su:
- priprema postupka jednostavne nabave : dogovor oko uvjeta vezanih uz predmet nabave, potrebnog sadržaja
dokumentacije/uputa za prikupljanje ponuda, tehničkih specifikacija, ponudbenih troškovnika i ostalih
dokumenata vezanih uz predmetnu nabavu,
- provedba postupka jednostavne nabave: slanje i objava Poziva za dostavu ponuda na web stranici naručitelja,
otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju ponuda, pregled i ocjena ponuda, odabir
najpovoljnije ponude sukladno uvjetima propisanim dokumentacijom/uputama za prikupljanje ponuda,
sastavljanje zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, rangiranje ponuda sukladno kriteriju za odabir ponuda,
odabir najpovoljnije ponude sukladno kriteriju za odabir i uvjetima propisanim dokumentacijom/uputama za
prikupljanje ponuda ili poništenje postupka.
Članak 4.
Ovlašteni predstavnici naručitelja iz članka 1 ove Odluke, nisu u sukobu interesa u smislu članka 76. i 77. Zakona
o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16).
Članak 5.
U pripremi i provedbi postupka jednostavne nabave moraju sudjelovati najmanje 3 (tri) ovlaštena predstavnika, od
kojih 1 (jedan) može imati važeći certifikat na području javne nabave u postupcima bagatelne nabave procijenjene
vrijednosti iznad 50.000,00 kuna.
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Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja ,a objavit će se na internetskim stranicama Općine Đulovac i
„Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika
Općine Đulovac- javnog naručitelja u postupcima jednostavne nabave za 2017. g. („Službeni glasnik Općine
Đulovac“ broj 1/2017).
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.

8.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 022-05/17-01/10-2
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 10. kolovoz 2017. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine
Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), i članka 8. tč.2. Pravilnika o provedbi postupka
jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2017): Općinski načelnik donosi
slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za usluge prijevoza
Članak 1.
Ovim Zaključkom prihvaća se ponuda prijevozničkog obrta «KOLIĆ TOURS» vl. Josipa Kolića iz Koreničana
24, OIB:43588189758 broj 2/2017 od 10.08.2017. za uslugu prijevoza korisnika stambenog zbrinjavanja s područja
Općine Đulovac u cilju ishodovanja dokumenata na relaciji Đulovac-Letnica (Republika Kosovo)-Đulovac
autobusom marke Setra reg. oznaka DA 391 BU dana 13. do 16. kolovoza 2017. ukupnom iznosu od 10.000,00

kuna.

U cijenu je uključen PDV.

Članak 2.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja
iz članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom, te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene robe i radove.
Članak 3.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program
1007 – SOCIJLNA SKRB, Aktivnost A100703-Ostali programi socijalne skrbi, pozicija 103- Subvencije javnog
prijevoza, ekonomska klasifikacija 37221- Subvencioniranje cijene javnog prijevoza.
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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9.
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 022-05/17-01/10-3
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 10. kolovoz 2017. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine
Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), i članka 8. tč.2. Pravilnika o provedbi postupka
jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2017): Općinski načelnik donosi
slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za usluge prijevoza
Članak 1.
Ovim Zaključkom prihvaća se ponuda prijevozničkog obrta «NIKOLIĆ TOURS» vl. Rade Nikolića iz Đulovca,
Đurina 50, OIB:56544434681 broj 5/2017 od 10.08.2017. za uslugu prijevoza korisnika stambenog zbrinjavanja s
područja Općine Đulovac u cilju ishodovanja dokumenata na relaciji Đulovac-Letnica (Republika Kosovo)-Đulovac
autobusom marke Setra reg. oznaka DA 959 D dana 13. do 16. kolovoza 2017. ukupnom iznosu od 10.000,00

kuna.

U cijenu je uključen PDV.

Članak 2.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja
iz članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom, te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene robe i radove.
Članak 3.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program
1007 – SOCIJLNA SKRB, Aktivnost A100703-Ostali programi socijalne skrbi, pozicija 103- Subvencije javnog
prijevoza, ekonomska klasifikacija 37221- Subvencioniranje cijene javnog prijevoza.
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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10.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 311-01/16-02/2-14
URBROJ: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 14. kolovoz 2017.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac („ Službeni glasnik Općine Đulova br 2/XII), članka 4. točka 1.2.3.
i članka 7. i 8. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2017. godinu, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 9/2016) ,te točke III. Javnog poziva za podnošenjem zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi i
poduzetništvu na području Općine Đulovac za 2017. godinu, klasa:311-01/16-02/2, urbroj:2111/-05-03-17-03 od
11. siječnja 2017. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o isplati poticaja Vitomir Martelo

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 6. „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“, podmjere
6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, VITOMIRU MARTELO iz Đulovca, Domobranska ulica 17 , OIB:42423035126
odobrava se isplata jednokratne novčane potpore u iznosu od 3.750,00 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 6.3.
„Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ a sve sukladno mjeri 1.2. -tekuće pomoći pravnim i fizičkim
osobama za aktivnosti iz poljoprivrede Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2017. godinu,
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 9/2016) .
Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR88 2340009 3103817546 kod PBZ banke, a
sve prema članku 4. točka 1.2.3. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2017. godinu,
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 9/2016).
Korisnik nije 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:
VITOMIR MARTELO iz Đulovca, Domobranska ulica 17 , OIB:42423035126 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 2017. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 9/2016) i
Javnom pozivu za podnošenjem zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi i poduzetništvu na području Općine
Đulovac za 2017. godinu, klasa:311-01/16-02/2, urbroj:2111/-05-03-17-03 od 11. siječnja 2017.

Sukladno članku 4. točka 1.2. tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz poljoprivrede Programa
poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2017. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 9/2016) 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 2017. 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 je podnositelj dostavio:
1. Popunjen propisan obrazac zahtjeva – Obrazac 2
2. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, rješenje, klasa:UP/I-320-0/7-01/64, urbroj:210303-07-07-02 od 19.04.2007. broj MIBPG:68859
3. Dokaz o vlasništvu, zakupu ili koncesiji poljoprivrednog zemljišta,
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. (račun broj: 4/17 od 27.07.2017.
izdan od strane konzultanta ELIS CONSULTING obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge , vl. Sanja
Bogdan Pavlović o pružanju usluga pripreme i provedbe projekta koji se prijavljuje na natječaj za
dobivanje sredstava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020. , mjera 6. „Razvoj“ na
ukupni iznos od 3.750,00 kn sa PDV-om, )
čime je ispunio sve uvjete iz članka 4. točka 1.2.3. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za
2017. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 9/2016) te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
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11.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 351-02/17-01/2
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 23. kolovoz 2017. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine
Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), i članka 8. tč.1. Pravilnika o provedbi postupka
jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2017) sukladno Zahtjevu za dostavu
ponuda za izradu Plana gospodarenja otpadom Općine Đulovac za razdoblje 2017.-2022. godine, Evidencijski
broj nabave: E-4.3/2017-JN, klasa: 351-02/17-01/1, urbroj:2111/05-03-17-03 od 16.08. 2017 Općinski načelnik
donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga izrade Plana gospodarenja otpadom Općine Đulovac za
razdoblje 2017.-2022. godine -E-4.3/2017-JN
Članak 1.
Ovim Odlukom prihvaća se ponuda od broj P-3240 od 21.08. 2017. poduzeća IPZ Uniprjekt TERRA d.o.o.
za projektiranje , Voćarska cesta 68, Zagreb , OIB:55474899192 za pružanjem usluga izrade Plana gospodarenja
otpadom Općine Đulovac za razdoblje 2017.-2022. godine, Evidencijski broj nabave: E-4.3/2017-JN u ukupnom
iznosu od 23.125,00 kuna. U cijenu je uključen PDV.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. Ove Odluke obuhvaća:
r.br.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

1

Pružanje usluga izrade Plana gospodarenja otpadom Općine Đulovac za
razdoblje 2017.-2022. godine

Jed.
mjera
kom

Količina
1

Cijena

(bez
PDV-a)
18500,00

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

Iznos
18500,00
18.500,00 kn
18.500,00 kn
4.625,00 kn
23.125,00 kn

Članak 3.
Sukladno članku 8. tč.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik
Općine Đulovac br.1/2017) Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti do 10.000,00 kn pokreće se i
provodi izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu, a točkom 10. istog članka Pravilnika određeno
je da je za nabavu usluga obvezan pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju intelektualne i osobne usluge,
kao i kod stjecanja nefinancijske imovine.
Članak 4.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz
članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom, te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene radove.
Članak 5.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u proračunu općine Đulovac 2017.-program 1004PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Pozicija:194-Plan gospodarenja otpadom Općine Đulovac, AktivnostAkt.K100402-Projektna dokumentacija, klasifikacija/konto-42641-ostala nematerijalna proizveden imovina.
Članak 6.
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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12.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 340-09/17-01/5-2
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 17. kolovoz 2017. godine
Na temelju članka 317. Zakona o javnoj nabavi („Narodne Novine“ br.120/16) , članka 8. Ugovora broj:
26/2017 o izvođenju radova na rekonstrukciji postojećeg parkirališta u centru Đulovca , klasa: 340-09/17-01/5-1;
urbroj:2111-05-03-17-03. od 09.03.2017..i članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine
Đulovac” broj 2XII), općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o sklapanju Dodatka br. 1
Ugovora broj 26/2017 o izvođenju radova na rekonstrukciji postojećeg parkirališta u centru Đulovca
Članak 1.
Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja utvrđenog na osnovu Izvješća nadzornog inžinjera o nadzoru nad
radovima na rekonstrukciji postojećeg parkirališta u centru Đulovca uz okončanu situaciju izvoditelja broj: MI/ITI08/17 od 17.08.2017. utvrđuje se potreba sklapanja Dodatka broj 1 osnovnog ugovora broj: 26/2017 o izvođenju
radova na i rekonstrukciji postojećeg parkirališta u centru Đulovca) klasa: 340-09/17-01/5-1; urbroj:2111-05-03-1703. od 09.03.2017. u iznosu od 20.542,05 kn (bez PDV-a) koja je proizašla iz činjenice da je sukladno građevinskoj
knjizi izvedeno više radova od ugovorenog a koji se odnose na:- izvedbu priključak postojećeg slivnika sa susjednog
parkirališta na novu kanalizacijsku instalaciju koji primarnim troškovnikom nije bio planiran, ali je zbog
funkcionalnosti izveden-što je evidentirano u dnevniku izvoditelja.
- Izveden je dio pješačke staze koja povezuje postojeću stazu uz trasu novog i postojećeg parkirališta,
- Uređene su bankine i izgrađen zemljani nasip dijela parkirališta između parkirnih mjesta za osobne
automobile (tkz. zeleni pojas)
- Na tijelu trase koji se veže na željezničku prugu izveden je veći tamponski sloj puta trupa zbog loše
kvalitete postojeće posteljice
- Parkiralište je označeno sa jednim saobraćajnim znakom više
, što čini povećanje vrijednosti radova u iznosu od 20.542,05 kn (bez uključenog PDV-a), što predstavlja
povećanje od 6,02 % u odnosu na iznos osnovnog ugovora , a sve prema građevinskoj knjizi izvoditelja na osnovu
koje je izvršen obračun u okončanoj situaciji te sastavljeno Izvješće broj: MI/ITI-08/17 od 17.08.2017. koji je izradio
nadzorni inženjer Ivica Mihović iz poduzeća IVICA trade ing d.o.o. iz Daruvara koji je sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Sukladno navedenom u članku 1. ove odluke utvrđuje se prijedlog Dodatka 1 osnovnog ugovora broj: 26/2017 o
izvođenju radova na i rekonstrukciji postojećeg parkirališta u centru Đulovca) klasa: 340-09/17-01/5-1; urbroj:211105-03-17-03. od 09.03.2017. kako slijedi:
„Općina Đulovac, Đurina 132, Đulovac, MB:02554666, OIB: 83207178681, zastupana po Općinskom načelnik Dragi Hodaku (u
daljnjem tekstu: Naručitelj)
i
CESTE d.d., J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar , OIB :35299396580 kojeg zastupa direktor Stjepan Bogović (u daljnjem tekstu: Izvoditelj),
zaključili su dana 18. kolovoza 2017. sljedeći:
DODATAK br. 1
Ugovora broj 26/2017 o izvođenju radova na i rekonstrukciji postojećeg parkirališta u centru Đulovca) klasa: 340-09/17-01/5-1;
urbroj:2111-05-03-17-03. od 09.03.2017.
Članak 1.
Ugovorne strane suglasne su da su dana 09. ožujka 2017. sklopile ugovor broj 26/2017 o izvođenju radova na i rekonstrukciji postojećeg
parkirališta u centru Đulovca) klasa: 340-09/17-01/5-1; urbroj:2111-05-03-17-03. od 09.03.2017.
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Članka 2.
Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja članka 7. i 8. Ugovora broj 26/2017 o izvođenju radova na i rekonstrukciji postojećeg parkirališta
u centru Đulovca) klasa: 340-09/17-01/5-1; urbroj:2111-05-03-17-03. od 09.03.2017., ovim Dodatkom broj 1. ugovaraju se slijedeći radovi:
1) Mijenja se stavak II. troškovnik radova broj 490/2017 tako da glasi:
1.

2.

II. ZEMLJANI RADOVI
Strojni iskop sloja humusa debljine 20 cm. Ova stavka obuhvaća iskop, utovar
iskopanog materijala u prijevozno sredstvo, te prijevoz do ovlaštene deponije
udaljene do 5 km, a sve u skladu s zakonom. Obračun po m3 iskopanog materijala
u sraslom stanju.

Široki strojni iskop zemlje III kategorije. Dubina iskopa cca 0,30 m od kote skinutog
sloja humusa. Ova stavka obuhvaća iskop, te utovar i odvoz zemlje na ovlaštenu
deponiju udaljenu do 5 km, a sve u skladu s zakonom. Obračun po m3 otkopanog
materijala u sraslom stanju.

3.

Obrada posteljice za izgradnju, manipulativnog prostora s parkirailištima, te pješačke
staze, sa zbijanjem iste do ME ≥ 50,00 MN/m² s planiranjem do točnosti ± 3 cm u
projektiranom padu do 3,0 %. Obračun po m².

4.

Dobava i izrada tamponskog sloja od mehanički stabiliziranog šljunčanog ili
kamenog materijala 0-60 mm, ispod svih pješačkih staza te manipulativnog prostora
s parkirailištim. Debljina sloja iznosi od 40 cm. Ispod tamponskog sloja na posteljicu
postaviti geotekstil (400 g/m²) se ugrađuje preklopom od 35 cm, a razdvaja glinovito
zlo od kamenog zrnatog materijala uz osiguran prolaz vode. Kvaliteta materijala
mora odgovarati standardima, a izvođač je dužan dostaviti ateste. Zbijanje tampona
vršiti strojno, vibropločama. Zbijenost tampona mora iznositi 160 kN/m3 do Mv=80
MN/m2, što je potrebno dokazati ispitivanjem. Obračun se vrši po m3 izvedenog
tampona u zbijenom stanju i m2 postavljenog geotekstila. Ova stavka obuhvaća:
- dobavu, dovoz i istovar materijala
- ugradnju materijala, zbijanje i planiranje na projektiranu visinu
- kontrolu ravnina i visinu ugrađenog sloja
- ispitivanje zbijenosti ugrađenog sloja.
tamponski sloj
geotekstil
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI :

m3

258,45

36,40

9.407,58

m3

557,38

40,40

22.518,15

m2

1.292,26

3,00

3.876,78

m3
m2

620,28
1292,26

146,40
9,50

90.808,99
12.276,47
138.887,97

2) Mijenja se stavak III. troškovnik radova broj 490/2017 tako da glasi:
1.

2.

III. ASFALTIRANJE
Izrada sloja konstrukcije manipulativnog prostora sa parkiralištem. Na prethodno
postavljen tampon od šljunka se postavlja bitumenizrani vezni sloj 0/16 mm debljine 6
cm i isplaniran do točnosti ± 1 cm. Završni sloj je habajući asfalt – beton granulacije 8
mm u sloju debljine 2 cm – uvaljan i isplaniran na projektirane kote. U stavci uključen
sav materijal i radovi do finalne obrade.
bitumenizirani vezni sloj
habajući asfalt
Dobava i postavljanje betonskih rubnjaka oko parkirališta, staza, te zelenih pojasa, na
betonsku podlogu. Betonski rubnjaci su kvalitete kao Beton Lučko vel.18/24 cm.
dobavljaju se kao gotovi elementi ravni , koji trebaju zadovoljavati slijedeće uvjete:
Gotovi betonski elementi moraju imati bridove i plohe ravne bez pukotina i oštećenja.
Postavljaju se u beton C 25/30. obračun po ml ugrađenog rubnjaka.
- rubnjaci dim. 18/24
UKUPNO ASFALTIRANJE :

m²
m²

1.257,40
1.257,40

64,10
26,20

80.599,34
32.943,88

m'

152,44

130,00

19.817,20
133.360,42

pauš.

1,00

2.000,00

2.000,00

m3

75,00

45,29

3.396,75

m3

220,00

1,80

396,00

3) Mijenja se stavak IV. troškovnik radova broj 490/2017 tako da glasi:
IV. KANALIZACIJA

1.

2.

3.

Iskolčenje trase kanalizacije prenošenje iz projekta i osiguranje iskolčenja osi. Opseg
radova mora u svemu zadovoljiti potrebe građenja , kontrole radova, obračuna i
drugoga. Obračun po ml iskolčene trase. Izrada geodetskog elaborata. Obračun po
ml.
- paušalno
Iskop rova za vanjsku kanalizaciju u zemlji III kategorije prosječne dubine 1,20 m
širine 0,50 m sa planiranjem dna kanala, te zatrpavanjem i nabijanjem zemlje u
slojevima od 30,00 cm, nakon polaganja cijevi. U cijenu uključiti potrebno
razupiranje rova kod dubine veće od 1,00 m. Obračun po m3 iskopa, zatrpavanja i
razupiranja, sve komplet.
Planiranje dna kanala širine 50 cm u odgovarajućem kontinuiranom padu, u sloju
pijeska d=5,00 cm. Obračun po m3 .

str. 20

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“ broj 9/2017.
18. rujan 2017.

4.

Dobava i ugradnja kamenog agregata 0-6 mm oko cijevi i 30 cm iznad cijevi sa
potrebnim nabijanjem. U cijenu uključiti agregat i potrebno nabijanje . Sve komplet .
Obračun po m3 .

5.

Dobava i montaža PEHD kanalizacijskih cijevi za vanjsku kanalizaciju. Spajaju se na
kolčak, brtvljeno gumenim brtvama. U cijenu uključujući račve, lukove i ravne cijevi
.
- DN 160 mm
Zatrpavanje rovova nakom polaganja i ispitivanja cjevovoda na nepropusnost.
Zatrpavanje vršiti postepeno u slojevima od 30 cm sa nabijanjem i vlaženjem.

6.
7.

Dobava i polaganje betonske kanalice za odvodnju kvalitete kao "Semmelrock", dim.
40/40/12 cm. Kanalica je u padu, a polaže se na tamponski sloj. Obračun po m1.

8.

Iskop rova za izvedbu revizionih okana u zemlji III kategorije prosječne dubine 1,50
m širine 0,90 x 0,90 m. U cijenu uključiti potrebno razupiranje rova kod dubine veće
od 1,00 m. Obračun po m3 iskopa, zatrpavanja i razupiranja, sve komplet.

9.

Iskop rova za izvedbu separatora ulja i masti u zemlji III kategorije dubine 2,00 m širine
3,00 x 1,25 m. U cijenu uključiti potrebno razupiranje rova kod dubine veće od 1,00
m. Obračun po m3 iskopa, zatrpavanja i razupiranja, sve komplet.

10.

Izvedba vanjskog revizionog okna sa dnom i stjenkama od betona C 16/20 d=15 cm,
svijetlog tlocrtnog otvora 60/60 cm, prosječne dubine 1,50 m, s armirano-betonskom
pokrovnom pločom od C 16/20 d=15 cm u kojoj je ugrađen poklopac vel. 60/60 cm.
Sve komplet uključiv potrebnu oplatu. Obračun po komadu revizionog okna. Obračun
po kom.

11.

Izrada, dobava i postava uličnog slivnika sa pjeskolovom i ljevanoželjeznom rešetkom,
izrađenog iz betonskih cijevi , unutarnjeg promjera 60 cm i dubine cca 2,00 m.

12.

Dobava i postava separatora ulja i masti (kao Tehnix) , volumena 5.000,00 l , protok
16,20 l/sec .Vanjske dimenzije separatora ulja su 3,00 x 1,25 m . Sve komplet
sposobno za upotrebu.

13.

Odvoz viška zemlje od iskopa na gradsku deponiju u sraslom stanju. Obračun po m3
zemlje.

m3

220,00

15,50

3.410,00

ml

73,84

105,00

7.753,20

m3

21,41

39,00

834,99

m1

155,00

44,70

6.928,50

m3

125,00

2,00

250,00

m3

0,00

0,00

0,00

kom

1,00

8.500,00

8.500,00

kom

5,00

2.150,00

10.750,00

kom

1,00

36.608,00

36.608,00

m3

4,22

24,20

102,12
80.929,56

UKUPNO KANALIZACIJA:

4) Mijenja se stavak V. troškovnik radova broj 490/2017 tako da glasi:
Članak 3.
Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja, a temeljem članka 7. i članka 8. ugovora broj 26/2017 o izvođenju radova na i
rekonstrukciji postojećeg parkirališta u centru Đulovca) klasa: 340-09/17-01/5-1; urbroj:2111-05-03-17-03. od 09.03.2017.,, ovim Dodatkom
broj 1 mijenja se predviđena ukupna vrijednost radova tako da iznosi:
Cijena radova:
25% PDV-a:
Ukupna cijena s PDV-om:

361.769,95

kuna

90.442,49

kuna

452.212,44

kuna

(slovima: četiristo pedeset dvije tisuće dvjesto dvanaest kuna i četrdesetčetiri lipa)
Članak 4.
Izmijenjeni ponudbeni troškovnik radova broj 490/2017 sastavni je dio ove Odluke.
Članak 5.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako u preostalom dijelu ugovor broj 26/2017 o izvođenju radova na i rekonstrukciji postojećeg
parkirališta u centru Đulovca) klasa: 340-09/17-01/5-1; urbroj:2111-05-03-17-03. od 09.03.2017., godine ostaje neizmijenjen i na snazi.
Članak 6.
Ugovorne strane potvrđuju kako su upoznate s pravima o obvezama koje za njih proizlaze iz ovog Dodatka te ih potpisom ovog Dodatka
ugovora prihvaćaju.
Članak 7.
Ovaj dodatak Ugovora sastavljen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka od kojih Naručitelj zadržava 3 (tri), a Izvođač 2 (dva) primjerka.
Dodatak ugovora je pravosnažan kad ga potpišu obje ugovorne strane.“
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Članak 3.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac za 2017., Program:1004:
IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost:K100404: CESTOVNA INFRASTRUKTURA, pozicija; 188: uređenje
parkirališta, ekonomska klasifikacija:42139:ostali slični prometni objekti.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.

13.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 340-09/17-01/5-2
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 17. kolovoz 2017. godine
Na temelju članka 317. Zakona o javnoj nabavi („Narodne Novine“ br.120/16) , članka 8. Ugovora broj:
26/2017 o izvođenju radova na rekonstrukciji postojećeg parkirališta u centru Đulovca , klasa: 340-09/17-01/5-1;
urbroj:2111-05-03-17-03. od 09.03.2017..i članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine
Đulovac” broj 2XII), općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o sklapanju Dodatka br. 1
Ugovora broj 26/2017 o izvođenju radova na rekonstrukciji postojećeg parkirališta u centru Đulovca
Članak 1.
Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja utvrđenog na osnovu Izvješća nadzornog inžinjera o nadzoru nad
radovima na rekonstrukciji postojećeg parkirališta u centru Đulovca uz okončanu situaciju izvoditelja broj: MI/ITI08/17 od 17.08.2017. utvrđuje se potreba sklapanja Dodatka broj 1 osnovnog ugovora broj: 26/2017 o izvođenju
radova na i rekonstrukciji postojećeg parkirališta u centru Đulovca) klasa: 340-09/17-01/5-1; urbroj:2111-05-03-1703. od 09.03.2017. u iznosu od 20.542,05 kn (bez PDV-a) koja je proizašla iz činjenice da je sukladno građevinskoj
knjizi izvedeno više radova od ugovorenog a koji se odnose na:- izvedbu priključak postojećeg slivnika sa susjednog
parkirališta na novu kanalizacijsku instalaciju koji primarnim troškovnikom nije bio planiran, ali je zbog
funkcionalnosti izveden-što je evidentirano u dnevniku izvoditelja.
- Izveden je dio pješačke staze koja povezuje postojeću stazu uz trasu novog i postojećeg parkirališta,
- Uređene su bankine i izgrađen zemljani nasip dijela parkirališta između parkirnih mjesta za osobne
automobile (tkz. zeleni pojas)
- Na tijelu trase koji se veže na željezničku prugu izveden je veći tamponski sloj puta trupa zbog loše
kvalitete postojeće posteljice
- Parkiralište je označeno sa jednim saobraćajnim znakom više
, što čini povećanje vrijednosti radova u iznosu od 20.542,05 kn (bez uključenog PDV-a), što predstavlja
povećanje od 6,02 % u odnosu na iznos osnovnog ugovora , a sve prema građevinskoj knjizi izvoditelja na osnovu
koje je izvršen obračun u okončanoj situaciji te sastavljeno Izvješće broj: MI/ITI-08/17 od 17.08.2017. koji je izradio
nadzorni inženjer Ivica Mihović iz poduzeća IVICA trade ing d.o.o. iz Daruvara koji je sastavni dio ove Odluke.
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Članak 2.
Sukladno navedenom u članku 1. ove odluke utvrđuje se prijedlog Dodatka 1 osnovnog ugovora broj: 26/2017 o
izvođenju radova na i rekonstrukciji postojećeg parkirališta u centru Đulovca) klasa: 340-09/17-01/5-1; urbroj:211105-03-17-03. od 09.03.2017. kako slijedi:
„Općina Đulovac, Đurina 132, Đulovac, MB:02554666, OIB: 83207178681, zastupana po Općinskom načelnik Dragi Hodaku (u
daljnjem tekstu: Naručitelj)
i
CESTE d.d., J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar , OIB :35299396580 kojeg zastupa direktor Stjepan Bogović (u daljnjem tekstu: Izvoditelj),
zaključili su dana 18. kolovoza 2017. sljedeći:
DODATAK br. 1
Ugovora broj 26/2017 o izvođenju radova na i rekonstrukciji postojećeg parkirališta u centru Đulovca) klasa: 340-09/17-01/5-1;
urbroj:2111-05-03-17-03. od 09.03.2017.
Članak 1.
Ugovorne strane suglasne su da su dana 09. ožujka 2017. sklopile ugovor broj 26/2017 o izvođenju radova na i rekonstrukciji postojećeg
parkirališta u centru Đulovca) klasa: 340-09/17-01/5-1; urbroj:2111-05-03-17-03. od 09.03.2017.
Članka 2.
Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja članka 7. i 8. Ugovora broj 26/2017 o izvođenju radova na i rekonstrukciji postojećeg parkirališta
u centru Đulovca) klasa: 340-09/17-01/5-1; urbroj:2111-05-03-17-03. od 09.03.2017., ovim Dodatkom broj 1. ugovaraju se slijedeći radovi:
1) Mijenja se stavak II. troškovnik radova broj 490/2017 tako da glasi:
1.

2.

II. ZEMLJANI RADOVI
Strojni iskop sloja humusa debljine 20 cm. Ova stavka obuhvaća iskop, utovar
iskopanog materijala u prijevozno sredstvo, te prijevoz do ovlaštene deponije
udaljene do 5 km, a sve u skladu s zakonom. Obračun po m3 iskopanog materijala
u sraslom stanju.
m3

258,45

36,40

9.407,58

m3

557,38

40,40

22.518,15

m2

1.292,26

3,00

3.876,78

m3
m2

620,28
1292,26

146,40
9,50

90.808,99
12.276,47
138.887,97

m²
m²

1.257,40
1.257,40

64,10
26,20

80.599,34
32.943,88

Široki strojni iskop zemlje III kategorije. Dubina iskopa cca 0,30 m od kote
skinutog sloja humusa. Ova stavka obuhvaća iskop, te utovar i odvoz zemlje na
ovlaštenu deponiju udaljenu do 5 km, a sve u skladu s zakonom. Obračun po
m3 otkopanog materijala u sraslom stanju.

3.

Obrada posteljice za izgradnju, manipulativnog prostora s parkirailištima, te
pješačke staze, sa zbijanjem iste do ME ≥ 50,00 MN/m² s planiranjem do točnosti
± 3 cm u projektiranom padu do 3,0 %. Obračun po m².

4.

Dobava i izrada tamponskog sloja od mehanički stabiliziranog šljunčanog ili
kamenog materijala 0-60 mm, ispod svih pješačkih staza te manipulativnog
prostora s parkirailištim. Debljina sloja iznosi od 40 cm. Ispod tamponskog sloja
na posteljicu postaviti geotekstil (400 g/m²) se ugrađuje preklopom od 35 cm, a
razdvaja glinovito zlo od kamenog zrnatog materijala uz osiguran prolaz vode.
Kvaliteta materijala mora odgovarati standardima, a izvođač je dužan dostaviti
ateste. Zbijanje tampona vršiti strojno, vibropločama. Zbijenost tampona mora
iznositi 160 kN/m3 do Mv=80 MN/m2, što je potrebno dokazati ispitivanjem.
Obračun se vrši po m3 izvedenog tampona u zbijenom stanju i m2 postavljenog
geotekstila. Ova stavka obuhvaća:
- dobavu, dovoz i istovar materijala
- ugradnju materijala, zbijanje i planiranje na projektiranu visinu
- kontrolu ravnina i visinu ugrađenog sloja
- ispitivanje zbijenosti ugrađenog sloja.
tamponski sloj
geotekstil
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI :

2) Mijenja se stavak III. troškovnik radova broj 490/2017 tako da glasi:
1.

III. ASFALTIRANJE
Izrada sloja konstrukcije manipulativnog prostora sa parkiralištem. Na prethodno
postavljen tampon od šljunka se postavlja bitumenizrani vezni sloj 0/16 mm
debljine 6 cm i isplaniran do točnosti ± 1 cm. Završni sloj je habajući asfalt – beton
granulacije 8 mm u sloju debljine 2 cm – uvaljan i isplaniran na projektirane kote.
U stavci uključen sav materijal i radovi do finalne obrade.
bitumenizirani vezni sloj
habajući asfalt
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Dobava i postavljanje betonskih rubnjaka oko parkirališta, staza, te zelenih
pojasa, na betonsku podlogu. Betonski rubnjaci su kvalitete kao Beton Lučko
vel.18/24 cm. dobavljaju se kao gotovi elementi ravni , koji trebaju zadovoljavati
slijedeće uvjete:
Gotovi betonski elementi moraju imati bridove i plohe ravne bez pukotina i
oštećenja. Postavljaju se u beton C 25/30. obračun po ml ugrađenog rubnjaka.
- rubnjaci dim. 18/24
UKUPNO ASFALTIRANJE :

m'

152,44

130,00

19.817,20
133.360,42

3) Mijenja se stavak IV. troškovnik radova broj 490/2017 tako da glasi:
IV. KANALIZACIJA

1.

2.

Iskolčenje trase kanalizacije prenošenje iz projekta i osiguranje iskolčenja osi.
Opseg radova mora u svemu zadovoljiti potrebe građenja , kontrole radova,
obračuna i drugoga. Obračun po ml iskolčene trase. Izrada geodetskog
elaborata. Obračun po ml.
- paušalno
Iskop rova za vanjsku kanalizaciju u zemlji III kategorije prosječne dubine 1,20
m širine 0,50 m sa planiranjem dna kanala, te zatrpavanjem i nabijanjem
zemlje u slojevima od 30,00 cm, nakon polaganja cijevi. U cijenu uključiti
potrebno razupiranje rova kod dubine veće od 1,00 m. Obračun po m3 iskopa,
zatrpavanja i razupiranja, sve komplet.

3.

Planiranje dna kanala širine 50 cm u odgovarajućem kontinuiranom padu, u
sloju pijeska d=5,00 cm. Obračun po m3 .

4.

Dobava i ugradnja kamenog agregata 0-6 mm oko cijevi i 30 cm iznad cijevi sa
potrebnim nabijanjem. U cijenu uključiti agregat i potrebno nabijanje . Sve
komplet . Obračun po m3 .

5.

Dobava i montaža PEHD kanalizacijskih cijevi za vanjsku kanalizaciju. Spajaju
se na kolčak, brtvljeno gumenim brtvama. U cijenu uključujući račve, lukove i
ravne cijevi .
- DN 160 mm
Zatrpavanje rovova nakom polaganja i ispitivanja cjevovoda na nepropusnost.
Zatrpavanje vršiti postepeno u slojevima od 30 cm sa nabijanjem i vlaženjem.

6.
7.

Dobava i polaganje betonske kanalice za odvodnju kvalitete kao "Semmelrock",
dim. 40/40/12 cm. Kanalica je u padu, a polaže se na tamponski sloj. Obračun
po m1.

8.

Iskop rova za izvedbu revizionih okana u zemlji III kategorije prosječne dubine
1,50 m širine 0,90 x 0,90 m. U cijenu uključiti potrebno razupiranje rova kod
dubine veće od 1,00 m. Obračun po m3 iskopa, zatrpavanja i razupiranja, sve
komplet.

9.

Iskop rova za izvedbu separatora ulja i masti u zemlji III kategorije dubine 2,00
m širine 3,00 x 1,25 m. U cijenu uključiti potrebno razupiranje rova kod dubine
veće od 1,00 m. Obračun po m3 iskopa, zatrpavanja i razupiranja, sve komplet.

10.

Izvedba vanjskog revizionog okna sa dnom i stjenkama od betona C 16/20
d=15 cm, svijetlog tlocrtnog otvora 60/60 cm, prosječne dubine 1,50 m, s
armirano-betonskom pokrovnom pločom od C 16/20 d=15 cm u kojoj je
ugrađen poklopac vel. 60/60 cm. Sve komplet uključiv potrebnu oplatu. Obračun
po komadu revizionog okna. Obračun po kom.

11.

Izrada, dobava i postava uličnog slivnika sa pjeskolovom i ljevanoželjeznom
rešetkom, izrađenog iz betonskih cijevi , unutarnjeg promjera 60 cm i dubine cca
2,00 m.

12.

Dobava i postava separatora ulja i masti (kao Tehnix) , volumena 5.000,00 l ,
protok 16,20 l/sec .Vanjske dimenzije separatora ulja su 3,00 x 1,25 m . Sve
komplet sposobno za upotrebu.

13.

Odvoz viška zemlje od iskopa na gradsku deponiju u sraslom stanju. Obračun
po m3 zemlje.
UKUPNO KANALIZACIJA:

4) Mijenja se stavak V. troškovnik radova broj 490/2017 tako da glasi:

pauš.

1,00

2.000,00

2.000,00

m3

75,00

45,29

3.396,75

m3

220,00

1,80

396,00

m3

220,00

15,50

3.410,00

ml

73,84

105,00

7.753,20

m3

21,41

39,00

834,99

m1

155,00

44,70

6.928,50

m3

125,00

2,00

250,00

m3

0,00

0,00

0,00

kom

1,00

8.500,00

8.500,00

kom

5,00

2.150,00

10.750,00

kom

1,00

36.608,00

36.608,00

m3

4,22

24,20

102,12
80.929,56
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Članak 3.
Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja, a temeljem članka 7. i članka 8. ugovora broj 26/2017 o izvođenju radova na i
rekonstrukciji postojećeg parkirališta u centru Đulovca) klasa: 340-09/17-01/5-1; urbroj:2111-05-03-17-03. od 09.03.2017.,, ovim Dodatkom
broj 1 mijenja se predviđena ukupna vrijednost radova tako da iznosi:
Cijena radova:
25% PDV-a:
Ukupna cijena s PDV-om:

361.769,95

kuna

90.442,49

kuna

452.212,44

kuna

(slovima: četiristo pedeset dvije tisuće dvjesto dvanaest kuna i četrdesetčetiri lipa)

Članak 4.
Izmijenjeni ponudbeni troškovnik radova broj 490/2017 sastavni je dio ove Odluke.

Članak 5.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako u preostalom dijelu ugovor broj 26/2017 o izvođenju radova na i rekonstrukciji postojećeg
parkirališta u centru Đulovca) klasa: 340-09/17-01/5-1; urbroj:2111-05-03-17-03. od 09.03.2017., godine ostaje neizmijenjen i na snazi.
Članak 6.
Ugovorne strane potvrđuju kako su upoznate s pravima o obvezama koje za njih proizlaze iz ovog Dodatka te ih potpisom ovog Dodatka
ugovora prihvaćaju.
Članak 7.
Ovaj dodatak Ugovora sastavljen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka od kojih Naručitelj zadržava 3 (tri), a Izvođač 2 (dva) primjerka.
Dodatak ugovora je pravosnažan kad ga potpišu obje ugovorne strane.“

Članak 3.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac za 2017., Program:1004:
IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost:K100404: CESTOVNA INFRASTRUKTURA, pozicija; 188: uređenje
parkirališta, ekonomska klasifikacija:42139:ostali slični prometni objekti.
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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14.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 551-08/17-01/2
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 05. rujan 2017. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine
Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), i članka 8. tč.1. Pravilnika o provedbi postupka
jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2017) sukladno Zahtjevu za dostavu
ponuda za pružanjem usluga priprema projektne prijave za natječaj ZAŽELI - program zapošljavanja žena,
Evidencijski broj nabave: E-2.5.-1/2017-JN, klasa: 551-08/17-01/1, urbroj:2111/05-03-17-03 od 01.09.2017.
Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga priprema projektne prijave za natječaj ZAŽELI program zapošljavanja žena, Evidencijski broj nabave: E-2.5.-1/2017-JN
Članak 1.
Ovim Odlukom prihvaća se ponuda od broj 20/P1/1 od 04.09. 2017. SARTURIS CONSULTING obrt za
poljoprivredu i poslovne usluge vl. Mirna Gabor, OIB:05557735552 pružanjem usluga priprema projektne
prijave za natječaj ZAŽELI - program zapošljavanja žena, Evidencijski broj nabave: E-2.5.-1/2017-JN u
ukupnom iznosu od 23.750,00 kuna. U cijenu je uključen PDV.
Ponuda iz članka 1. Ove Odluke obuhvaća:
r.br.
1

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
pružanje usluga priprema projektne prijave za natječaj
ZAŽELI - program zapošljavanja žena
Aktivnosti na pripremi projekta uključuju:
-definiranje projektnih aktivnosti definiranje, odabir i
koordinacija projektnih partnera
-definiranje ciljeva i rezultata projekta
- izrada prijavnog obrasca A
-izrada proračuna projekta
-priprema ostale dokumentacije i slanje projektne prijave

Jed.
mjera
kom

Količina
1

Cijena
(bez PDV-a)
19000,00

OSNOVICA ZA PDV
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
19000,00

19.000,00 kn
19.000,00 kn
4.750,00 kn
23.750,00 kn

Članak 3.
Sukladno članku 8. tč.2. . Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac , („Službeni glasnik
Općine Đulovac br.1/2017) nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti od 10.000,00 kn do 20.000,00 kn
pokreće se postupkom slanja zahtjeva za dostavom ponuda sa tehničkim specifikacijama za predmetne robe,
radove i usluge jednom gospodarskom subjektu po vlastitom izboru i provodi se izdavanjem narudžbenice i/ili
zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom , a točkom 10. istog članka Pravilnika određeno je da
je za nabavu usluga obvezan pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju intelektualne i osobne usluge, kao
i kod stjecanja nefinancijske imovine.

str. 26

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“ broj 9/2017.
18. rujan 2017.
Članak 4.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz
članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom, te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene radove.
Članak 5.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u proračunu općine Đulovac 2017.-program 1004PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Pozicija:72-Projektmna dokumentacija , Aktivnost-Akt.K100402-Projektna
dokumentacija, klasifikacija/konto-42641-ostala nematerijalna proizveden imovina.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.

15.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 311-01/16-02/2-15
URBROJ: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 05. rujan 2017.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac („ Službeni glasnik Općine Đulova br 2/XII), članka 4. točka 1.2.3.
i članka 7. i 8. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2017. godinu, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 9/2016) ,te točke III. Javnog poziva za podnošenjem zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi i
poduzetništvu na području Općine Đulovac za 2017. godinu, klasa:311-01/16-02/2, urbroj:2111/-05-03-17-03 od
11. siječnja 2017. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o isplati poticaja Palina Nikolić

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 6. „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“, podmjere
6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, PALINI NIKOLIĆ iz Đulovca, Đurina 50 , OIB:72869572610 odobrava se isplata
jednokratne novčane potpore u iznosu od 3.750,00 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 6.3. „Potpora
razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ a sve sukladno mjeri 1.2. -tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama
za aktivnosti iz poljoprivrede Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2017. godinu, („Službeni
glasnik Općine Đulovac br. 9/2016) .
Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositelja broj: IBAN: HR64 2340009 3103700220 kod PBZ banke
a sve prema članku 4. točka 1.2.3. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2017. godinu,
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 9/2016).
Korisnik nije obveznik plaćanja poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti (OPG).
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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.
Obrazloženje:
PALINA NIKOLIĆ iz Đulovca, Đurina 50 , OIB:72869572610 podnijela 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 2017. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 9/2016) i Javnom pozivu za podnošenjem zahtjeva za
dodjelu subvencija u poljoprivredi i poduzetništvu na području Općine Đulovac za 2017. godinu, klasa:311-01/16-02/2,
urbroj:2111/-05-03-17-03 od 11. siječnja 2017.
Sukladno članku 4. točka 1.2. tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz poljoprivrede Programa poticanja
razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2017. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 9/2016) 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 2017. 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 je podnositelj dostavio:
Popunjen propisan obrazac zahtjeva – Obrazac 2
Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, broj MIBPG:210700, i odluka o ulasku u sustav potpore za područja
s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi „TUG Odluka“, klasa:320-01/12-03/91020, urbroj:343-12-01-12-002 od
31.12.2012.
Dokaz o vlasništvu, zakupu ili koncesiji poljoprivrednog zemljišta, (preslika zahtjeva za plaćanjea u poljoprivredi , ribarstvu i
ruralnom razvoju od 05.06.2017.
Preslika žiro-računa korisnika s pripadajućim IBAN brojem,
Potvrda o nepostojanju duga prema Općini Đulovac, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
Potvrda Porezne uprave Daruvar o nepostojanju duga prema državi
Izjava o statusu podnositelja u Registru poreznih obveznika – Obrazac – Izj. 1
Popunjena izjava o korištenim potporama male vrijednosti – Obrazac – Izj. 2
Dokumenti kojim se dokazuje opravdanost sufinanciranja potpore 1.2. (račun broj:09-01-2017 od 28.04.2017. izdan od strane
konzultanta LNENIČEK CONSULTING d.o.o. iz Lipika , Vladimira Nazora 6 o pružanju usluga pripreme i provedbe projekta
koji se prijavljuje na natječaj za dobivanje sredstava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020. , mjera 6.
„Razvoj“ na ukupni iznos od 3.750,00 kn sa PDV-om, ) čime je ispunio sve uvjete iz članka 4. točka 1.2.3. Programa poticanja
razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2017. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 9/2016) te je odlučeno kao u
članku 1. ove Odluke.
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16.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 940-01/17-01/3
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 14. rujan 2017. 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 i 19/13), članka 50. Statuta Općine
Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), i članka 8. tč.1. Pravilnika o provedbi postupka
jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2017) Općinski načelnik donosi
slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude MOBES KVALITETA j.d.o.o.za izradu Plana upravljanja imovinom za 2018.
godinu i Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom za 2017. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se ponuda broj:BH-1409-2017-001 od rujna 14.09.2017. poduzeća MOBES
KVALITETA j.d.o.o. iz Iloka , Jozefa Maliaka 28, OIB:12574068591 za izradu Plana upravljanja imovinom za
2018. godinu i Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom za 2017. godinu
u ukupnom iznosu od 6.250,00 kn
U cijenu je uključen PDV.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva nabavu :
R.b.
1
2

Opis radova
Plan upravljanja imovinom za 2018. godinu

rok izvođenja
do 150 dana

Izvješće o provedbi plana upravljnja imovinom za 2017. godinu

Količina
1,00

J. cijena
5.000,00

Iznos
5.000,00

UKUPNO:
PDV 25 %
SVEUKUPNO

5.000,00
1.250,00
6.250,00

do 150 dana

Članak 3.
Sukladno članku 8. tč.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik
Općine Đulovac br.1/2017) Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti do 10.000,00 kn pokreće se i
provodi izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu, a točkom 10. istog članka Pravilnika određeno
je da je za nabavu usluga obvezan pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju intelektualne i osobne usluge,
kao i kod stjecanja nefinancijske imovine.
Članak 4.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz
članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom, te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene radove.
Članak 5.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u proračunu općine Đulovac 2017.-program 1004PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Pozicija:72-Projektna dokumentacija, Aktivnost-Akt.K100402-Projektna
dokumentacija, klasifikacija/konto-42641-ostala nematerijalna proizveden imovina.
Članak 6.
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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17.
Nakon izvršenog uspoređivanja Odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih poslova
redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i drugih nerazvrstanih javnih prometnih površina na području Općine
Đulovac , Klasa: 363-02/17-02/5, urbroj:211-05-01-17-01 od 24. srpnja 2017. objavljene u Službenom glasniku
Općine Đulovac, br.8/2017 od 25.07.2017. utvrđena je pogreška, te se daje sljedeći

ISPRAVAK
Odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih poslova redovnog održavanja
nerazvrstanih cesta i drugih nerazvrstanih javnih prometnih površina na području Općine Đulovac
U zaglavlju Odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih poslova redovnog održavanja
nerazvrstanih cesta i drugih nerazvrstanih javnih prometnih površina na području Općine Đulovac , Klasa: 36302/17-02/5, urbroj:211-05-01-17-01 od 24. srpnja 2017. objavljene u Službenom glasniku Općine Đulovac,
br.8/2017 od 25.07.2017. došlo je do pogreške u tekstu članka, te umjesto teksta koji glasi: „Na temelju članka
15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br.
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09 – Zakon o vodama i 49/1184/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)..:“
“ treba da stoji: „Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Zakona o komunalnom
gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,
110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 – Zakon o vodama i 49/1184/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,
147/14 i 36/15)…“
KLASA: 363-02/17-02/5,
URBROJ:2111/05-01-17-01
Đulovac, 22. kolovoza 2017.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Nkola Jaković,v.r.
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«Službeni glasnik Općine Đulovac» službeno je glasilo Općine Đulovac
Izdavač je Općina Đulovac.
Uredništvo: Đurina 132, Đulovac.
Glavni i odgovorni urednik: Jedinstveni upravni odjel
Telefon: 043/382-028, telefaks: 043/382-027.
www.djulovac.hr

