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„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“ broj 11/2017.
15. studeni 2017.

1.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 022-05/17-01/12-2
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 02. listopad 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) Općinski načelnik donosi
slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za nabavom i dobavom hrastove građe
Članak 1.
Ovim Odlukom prihvaća se ponuda broj 7 Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6.,
OIB:88945219889, za nabavom i dobavom hrastove građe u ukupnom iznosu od 12.125,00 kuna.
U cijenu je uključen PDV.
Ponuda iz članka 1. Ove Odluke obuhvaća:
r.br.
1
2
3

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
hrastova greda 14x14x400
hrastova štafla 5x8x400
hrastova fosna (planka)

Jed.
mjera

Količina

Cijena
(bez
PDV-a)
m³
1
4000,00
m³
0,5
4000,00
m³
1
4000,00
UKUPNO:
OSNOVICA ZA PDV
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
4000,00
2000,00
4000,00
10.000,00 kn
10.000,00 kn
2.500,00 kn
12.500,00 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.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac za 2017.- program 1002JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA, Aktivnost-Akt.A100202-Pripremanje akata iz djelokruga JUO, pozicija:48,
konto:-42273- oprema
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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2.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 361-02/17-03/1
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 10. listopad 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 i 4/XIII - Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta
Općine Đulovac ), i članku 6. i 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni
glasnik Općine Đulovac br.1/2017). , Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o početku postupka jednostavne nabave za izvođenjem radova na rekonstrukciji/adaptaciji postojeće
sakralne zgrade -mrtvačnice u Đulovcu (Domobranska ulica)
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/adaptaciji postojeće
sakralne zgrade -mrtvačnice u Đulovcu (Domobranska ulica), ev.br. nabave E-1-2/2017-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.
Sukladno članku 9. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac , („Službeni glasnik Općine
Đulovac br.1/2017) nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 50.000,00 kn do
200.000,00 kn za robu i usluge te 500.000,00 kn za radove, naručitelj provodi slanjem Poziva na dostavu ponuda
na adresu najmanje tri (3) gospodarska subjekta po vlastitom izboru, i/ili objavljivanjem Poziva za dostavom ponuda
na internetskim stranicama Općine koji u tom slučaju mora biti dostupan najmanje trideset (30) dana od dana
objave.
Članak 2.
REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE:1.2.
Evidencijski broj nabave: E-1.2/2017-JN
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Članak 3.
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku nabave jednostavne vrijednosti iznosi 58.810,00 kn bez
uključenog porezom na dodanu vrijednost (PDV).
IZVOR FINANCIRANJA:
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u proračunu općine Đulovac 2017.-program 1004IZGRADNJA OBJEKATA Pozicija:183-izgradnja mrtvačnice u Đulovcu, Aktivnost-Akt.K100401-mrtvačnice ,
klasifikacija/konto-42129-ostali građevinski objekti.
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PODACI O OSOBAMA KOJE PROVODE POSTUPAK:
Članak 5.
Postupak javne nabave bagatelne vrijednosti provode ovlašteni predstavnici Općine Đulovac- javnog naručitelja
u postupcima javne nabave bagatelne vrijednosti za 2017. g.
1. Antun Kolić, tajnik Dječjeg vrtića „Sunce“ Đulovac
2. Josip Kastmiler, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
3. Jasna Erjavec, samostalni upravni referent u UO Općine Đulovac,
4. Branislav Bijelić, komunalni redar
PODACI O PONUDITELJIMA KOJIMA ĆE SE UPUTITI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE:
Članak 6.
Gospodarski subjekti kojima se upućuje zahtjev za dostavom ponude:
1. ŠILAR d.o.o. za graditeljstvo i usluge, Veliki Bastaji 101, e-mail: bozosilar@gmail.com
2. PZ „SKOČAJ“ , J. Jalačića 6, Đulovac, e-mail: pzskocaj@net.hr
3. Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, , vl. Gege Jakovića, Veliki Bastaji 46. e-mail:
jakovic.promet@gmail.com
4. GRAĐEVINSKI OBRT „OTTO“ vl. Oto Lukaš, Končanica 150, 43 500 Daruvar E-mail:
otolukas@gmail.com
Poziva za dostavom 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 bagatelne nabave
iznosi 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda .
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijest o poništenju postupka bagatelne nabave objavljuje se na
oglasnoj ploči i na internetskim stranicama naručitelja .
Načelnik Općine Đulovac donosi Odluku za odabir najpovoljnije ponude sa kojim će se sklopiti pisani ugovor o
nabavi, zajedno sa svim pristiglim ponudama.
Naručitelj objavom Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude, stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine kao naručitelja i najpovoljnijeg ponuditelja
regulirati će se Ugovorom.
Protiv odluke Općinskog načelnik Općine Đulovac, žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.
Članak 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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3.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 361-08/17-02/1
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 10. listopad 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.st.1. Pravilnika o provedbi postupka
javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), Općinski načelnik donosi
slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga izrade troškovnika i skica za sanaciju postojeće mrtvačnice
(uključiv potrebne premjere) u Domobranskoj ulici – Đulovac i izgradnju ograde društvenog doma u
Koreničanima
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda IVICA trade ing d.o.o. iz Daruvara, Trga kralja P. Krešimira IV/8
OIB:19987288904, broj: 10-10/17 od 06.10.2017. izrade troškovnika i skica za sanaciju postojeće mrtvačnice
(uključiv potrebne premjere) u Domobranskoj ulici – Đulovac i izgradnju ograde društvenog doma u Koreničanima
u ukupnom iznosu od 3.412,50 kn.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
1
2

– Izrada troškovnika i skica za sanaciju postojeće
mrtvačnice (uključiv potrebne premjere) u
Domobranskoj ulici – Đulovac
Izrada troškovnika i potrebnih skica za izgradnju ograde
društvenog doma u Koreničanima

Jed.
mjera
kom

Količina
1

Cijena
(bez PDV-a)
1250,00

kom

1250,00

1

1480,00

1480,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos

2.730,00 kn
682,50 kn
3.412,50 kn

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz
članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom, te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene radove.
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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4.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 612-08/17-02/1
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 13. listopad 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 , 19/13 i 137/15), članka 50.
Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni
Statuta Općine Đulovac ), i članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2017) Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenje građevinskih radova na obnovi
branič kule Stupčanica 2017. godine
(zemljani, betonski, zidarski radovi na formiranju gazišta i čela stuba, kamenarski radovi, tesarski i stolarski radovi)
Članak 1.

NAZIV PREDMETA NABAVE:
Naručitelj: Općina Đulovac, Đurđina 132, 42 532 Đulovac; MB:02554666, OIB: 83207178681, objavljuje početak
postupka javne nabave za izvođenjem građevinskih radova na obnovi branič kule Stupčanica 2017. godine
(zemljani, betonski, zidarski radovi na formiranju gazišta i čela stuba, kamenarski radovi, tesarski i stolarski radovi).
Sukladno članku 12. stavku 1. točka 1. a. i b. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu
vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00
kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave
propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Sukladno članku 9. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac , („Službeni glasnik Općine
Đulovac br.1/2017) nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 50.000,00 kn do
200.000,00 kn za robu i usluge te 500.000,00 kn za radove, naručitelj provodi slanjem Poziva na dostavu ponuda
na adresu najmanje tri (3) gospodarska subjekta po vlastitom izboru, i/ili objavljivanjem Poziva za dostavom ponuda
na internetskim stranicama Općine koji u tom slučaju mora biti dostupan najmanje trideset (30) dana od dana
objave te je sukladno navedenoj upućen poziv slijedećim ponuditeljima:
1. DOLN d.o.o. Slavonskih graničara 23, Nova Gradiška, e-mail: doln.Gunjavci@sb.t-com.hr
2.EUROLINE d.o.o., P. Miškinba, 4, Ludbreg, e-mail: euro-line@vz.htnet.hr
3. BEL BAU d.o.o. Viktora Bubnja 31, Bjelovar, e-mail: belbau.bj@gmail.com
Članak 2.
REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE: 33
Evidencijski broj nabave: E-33/17-JN
Članak 3.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne iznosi 160.400,00 kn sa porezom na dodanu vrijednost
(PDV).
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IZVOR FINANCIRANJA:
Članak 4 .
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2017.-program 1010KULTURA, Akt.K101002-Ulaganje u kulturne objekte¸1, pozicija:123-Rekonstrukcija srednjevjekovne kule
Stupčanica, konto:-42146- Spomenici (povijesni. kulturni i sl.)
PODACI O OSOBAMA KOJE PROVODE POSTUPAK:
Članak 5.
Postupak javne nabave bagatelne vrijednosti provode ovlašteni predstavnici Općine Đulovac- javnog naručitelja
u postupcima javne nabave bagatelne vrijednosti za 2017. g.
1. Antun Kolić, tajnik Dječjeg vrtića „Sunce“ Đulovac
2. Josip Kastmiler, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
3. Jasna Erjavec, samostalni upravni referent u UO Općine Đulovac,
4. Branislav Bijelić, komunalni redar
PODACI O PONUDITELJIMA KOJIMA ĆE SE UPUTITI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE:
Članak 6.
Sukladno članku 9. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac , („Službeni glasnik Općine
Đulovac br.1/2017) nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 50.000,00 kn do
200.000,00 kn za robu i usluge te 500.000,00 kn za radove, naručitelj provodi slanjem Poziva na dostavu ponuda
na adresu najmanje tri (3) gospodarska subjekta po vlastitom izboru, i/ili objavljivanjem Poziva za dostavom ponuda
na internetskim stranicama Općine koji u tom slučaju mora biti dostupan najmanje trideset (30) dana od dana
objave te je sukladno navedenoj upućen poziv slijedećim ponuditeljima:
1. DOLN d.o.o. Slavonskih graničara 23, Nova Gradiška, e-mail: doln.gunjevci@sb.t-com.hr
2.EUROLINE d.o.o., P. Miškinba, 4, Ludbreg, e-mail: euro-line@vz.htnet.hr
3. BEL BAU d.o.o. Viktora Bubnja 31, Bjelovar, e-mail: belbau.bj@gmail.com
Poziva za dostavom 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 bagatelne nabave
iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda .
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijest o poništenju postupka bagatelne nabave objavljuje se na
oglasnoj ploči i na internetskim stranicama naručitelja .
Načelnik Općine Đulovac donosi Odluku za odabir najpovoljnije ponude sa kojim će se sklopiti pisani ugovor o
nabavi, zajedno sa svim pristiglim ponudama.
Naručitelj objavom Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude, stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine kao naručitelja i najpovoljnijeg ponuditelja
regulirati će se Ugovorom.
Protiv odluke Općinskog načelnik Općine Đulovac, žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.
Članak 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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5.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 402-08/17-02/4
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 16. listopad 2017. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) članka 50. Statuta Općine Đulovac(„ Službeni
glasnik Općine Đulova br 2/XII), Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o uplati donacije
Članak 1.
Ovom Odlukom Udruzi ratnih veterana Hrvatske “Hrvatski domobran“-ogranak Daruvar-Sirač, iz Daruvara , S.
Radića 5, OIB:20792124114 RNO:0008409 odobrava se uplata donacije u iznosu od 500,00 kuna kao pomoć za
redovni rad.
Sredstva će se utrošiti namjenski za redovni rad udruge, a uplatit će se na žiro račun udruge broj: IBAN.HR66
23600001400156023.
Članak 2.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program
1011- Razvoj civilnog društva – pozicija 126-UHVDR-Ogranak Đulovac, Aktivnost A101103-Humanitarno-socijalne
udruge, ekonomska klasifikacija 38119- tekuće donacije.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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6.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 022-05/17-01/11-3
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 12. listopad 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.st.1. Pravilnika o provedbi postupka
javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), Općinski načelnik donosi
slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga popunjavanja i prijave dokumentacije za natječaj Regionalne
razvojne agencije BBŽ d.o.o. u sklopu poziva Priprema lokalnih razvojnih projekata prihvatljviih za
financiranje iz ESI fondova
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se ponuda broj: 22/P1/1 od 11.10. 2017. SARTURIS CONSULTING obrt za
poljoprivredu i poslovne usluge vl. Mirna Gabor, OIB:05557735552 za pružanjem usluga popunjavanja i prijave
dokumentacije za natječaj Regionalne razvojne agencije BBŽ d.o.o. u sklopu poziva Priprema lokalnih razvojnih
projekata prihvatljviih za financiranje iz ESI fondova u ukupnom iznosu od 7.500,00kn.
U cijenu je uračunat PDV.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.
1

1.1.
1.2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
Popunjavanje dokumentacije za natječaj Regionalne
razvojne agencije BBŽ d.o.o. u sklopu poziva Priprema
lokalnih razvojnih projekata prihvatljviih za financiranje iz
ESI fondova za projekte:
Rekonstrukcija i izgradnja nove polivalentne zgrade općine
Đulovac
Rekonstrukcija i uređenje postojećeg objekta (bivši poštanski
ured uz zgradu Društvenog doma u Velikim Bastajima) u cilju
osnivanja kulturnog centra u Velikim Bastajima

Jed.
mjera

Količina

Cijena
(bez PDVa)

Iznos

kom

1

3000,00

3000,00

kom

1

3000,00

3000,00

OSNOVICA ZA PDV
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

6.000,00 kn
6.000,00 kn
1.500,00 kn
7.500,00 kn

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz
članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom, te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene radove.
Članak4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2017.-program 1006Poticanje i razvoj proizvodnje, Pozicija:193-priprema, prijava provedba i praćenje projekata EU, AktivnostAkt.A100603-poticanje proizvodnje, klasifikacija-32379-Ostala intelektualne usluge
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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7.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 363-05/17-01/1
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 12. listopad 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), članka 8. tč.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne
nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2017) Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude. za izvođenjem radova na rušenju i uklanjanju zgrade u Koreničanima na k.č.br.
46/3 k.o. Koreničani
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se ponuda broj 29/2017 od 12.10.2017. „Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz
i usluge, , vl. Gege Jakovića, Veliki Bastaji 46 , OIB:00646262693: za izvođenjem radova na rušenju i uklanjanju
zgrade u Koreničanima na k.č.br. 46/3 k.o. Koreničani u ukupnom iznosu od 12.500,00 kn.
U cijenu je uključen PDV.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva
r.br.
1

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

izvođenjem radova na rušenju i uklanjanju zgrade u
Koreničanima na k.č.br. 46/3 k.o. Koreničani sukladno
ponudi broj 29/2017 od 12.10.2017.

kompl

Količina
1

Cijena
(bez PDVa)
10000,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

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

Članak 3.
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.
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 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac za 2016. , Program 1003
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, AktivnostA1003303-Javna rasvjeta, pozicija. 55-Uklanjanje
ruševina iz domovinskog rata, 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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8.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 361-08/17-04/1
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 16. listopad 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.st.1. Pravilnika o provedbi postupka
javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), Općinski načelnik donosi
slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga usluge izrade Idejnog rješenja za izgradnju Javne zgrade
(multifunkcionalne namjene) bruto građevinske površine cca 1200m² u Đulovcau na k.č.br. 7/1 k.o.
Đulovac
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda ARHITEKTURA d.o.o. Trg kralja P. Krešimira IV br.8 , Daruvar,
OIB:09175547191 broj: 18-1/17 od 09.10.2017. za pružanjem usluga usluge izrade Idejnog rješenja za izgradnju
Javne zgrade (multifunkcionalne namjene) bruto građevinske površine cca 1200m² u Đulovcu na k.č.br. 7/1 k.o.
Đulovac u ukupnom iznosu od 11.500,00 kn.
U cijenu je uključen PDV.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.
1.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
usluga izrade Idejnog rješenja za izgradnju Javne zgrade
(multifunkcionalne namjene) bruto građevinske površine cca
1200m² u Đulovcu na k.č.br. 7/1 k.o. Đulovac

Jed.
mjera
kom

Količina
1

Cijena
(bez PDVa)
9200,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
9200,00
9.200,00 kn
2.300,00 kn
11.500,00 kn

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz
članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom, te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene radove.
Članak 4.
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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9.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 361-08/17-04/2
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 16. listopad 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.st.1. Pravilnika o provedbi postupka
javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), Općinski načelnik donosi
slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga usluge izrade Projektnog zadatka i procijene troškova
izrade tehničke dokumentacije za izgradnju Javne zgrade (muktifunkcionalne namjene) bruto građevinske
površine cca 1200m² u Đulovcu na k.č.br. 7/1 k.o. Đulovac
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda ARHITEKTURA d.o.o. Trg kralja P. Krešimira IV br.8 , Daruvar,
OIB:09175547191 broj: 18-2/17 od 13.10.2017. za pružanjem usluga usluge izrade
Projektnog zadatka i
procijene troškova izrade tehničke dokumentacije za izgradnju Javne zgrade (multifunkcionalne namjene) bruto
građevinske površine cca 1200m² u Đulovcu na k.č.br. 7/1 k.o. Đulovac u ukupnom iznosu od 7.250,00 kn. U
cijenu je uključen PDV.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.
1.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

usluge izrade Projektnog zadatka i procijene troškova izrade
tehničke dokumentacije za izgradnju Javne zgrade
(multifunkcionalne namjene) bruto građevinske površine cca
1200m² u Đulovcu na k.č.br. 7/1 k.o. Đulovac

kom

Količina
1

Cijena
(bez PDVa)
5800,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
5800,00

5.800,00 kn
1.450,00 kn
7.250,00 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 radove.
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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10.
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 612-08/17-02/5
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 23. listopad 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 jednostavne nabave za izvođenjem građevinskih radova na obnovi branič kule Stupčanica 2017. godine
(zemljani, betonski, zidarski radovi na formiranju gazišta i čela stuba, kamenarski radovi, tesarski i stolarski radovi)
, evidencijski broj nabave :E-33/2017-JN,klasa:612-08/17-02/4, urbroj:2111/05-03-17-03 od 23.10.2017. Općinski
načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU

objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja izvođenjem građevinskih radova na obnovi branič kule
Stupčanica 2017. godine (zemljani, betonski, zidarski radovi na formiranju gazišta i čela stuba, kamenarski radovi,
tesarski i stolarski radovi) , evidencijski broj nabave :E-33/2017-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 građevinskih radova
na obnovi branič kule Stupčanica 2017. godine (zemljani, betonski, zidarski radovi na formiranju gazišta i čela
stuba, kamenarski radovi, tesarski i stolarski radovi) , evidencijski broj nabave :E-33/2017-JN,klasa:612-08/1702/2, urbroj:2111/05-03-17-03 od 13.10.2017. kao najpovoljnijeg ponuditelja odabire:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU

OPIS

Naziv

BEL BAU d.o.o.

Sjedište

Viktora Bubnja 37, 43 000 Bjelovar
160.377,00 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
ii. Javno oglašavanje
1.

Članak 2.
OPIS
Općina Đulovac
Općina Đulovac
Đulovac, Đurina 132
02554666
83207178681
E-33/2017-BN
Pozivu za prikupljanje ponuda za izvođenjem građevinskih
radova na obnovi branič kule Stupčanica 2017. godine
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(zemljani, betonski, zidarski radovi na formiranju gazišta i
čela stuba, kamenarski radovi, tesarski i stolarski radovi) ,
evidencijski broj nabave :E-33/2017-JN,klasa:612-08/1702/2, urbroj:2111/05-03-17-03 od 13.10.2017/05-03-1703 od 24.07.2017.
Pozivi za dostavu ponuda sa dokumentacijom poslani su
• datum
gospodarskim subjektima elektronskom poštom dana
13.10.2017.
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 građevinskih radova na obnovi branič kule
Stupčanica 2017. godine (zemljani, betonski, zidarski
radovi na formiranju gazišta i čela stuba, kamenarski
radovi, tesarski i stolarski radovi) , evidencijski broj
nabave :E-33/2017-JN,
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a
160.640,00 kn

iii.
iv.

v.

vi.

i. Popis ponuditelja kojima je dostavljen javni

1. DOLN d.o.o. Slavonskih graničara 23, Nova Gradiška, email: doln.gunjevci@sb.t-com.hr
2.EUROLINE d.o.o., P. Miškinba, 4, Ludbreg, e-mail: euroline@vz.htnet.hr
3. BEL BAU d.o.o. Viktora Bubnja 31, Bjelovar, e-mail:
belbau.bj@gmail.com

ii. Broj zaprimljenih ponuda i naziv ponuditelja

1 (jedna)
1. BEL BAU d.o.o. Viktora Bubnja 37, Bjelovar
BEL BAU d.o.o. Viktora Bubnja 37, Bjelovar
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
Sjedište

OPIS

BEL BAU d.o.o.
Viktora Bubnja 37, 43 000 Bjelovar

Cijena ponude [u kn bez PDV-a]

160.377,00

Porez na dodanu vrijednost [u kn]

40.024,25

RAZLOZI ODABIRA, OBILJEŽJA I PREDNOSTI ODABRANE PONUDE:
Članak 4.
Nakon pregleda i ocjene ponude, ovlašteni predstavnici Naručitelja utvrdili su da je ponuda BEL BAU d.o.o. Viktora
Bubnja 37, Bjelovar prihvatljiva ponudu u skladu s pozivom za dostavu ponuda koja je prema kriteriju odabira
ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.
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RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA:
Nije bilo razloga isključenja ponuditelja.
RAZLOZI ODBIJANJA PONUDA:
Nije bilo

Članak 5.

Članak 6.

REGULIRANJE MEĐUSOBNIH OBVEZA:
Članak 7.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine kao naručitelja i ponuditelja iz članka 1.
ove Odluke regulirati će se Ugovorom o javnim radovima.
.
IZVORI FINANCIRANJA:
Članak 8.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2017.-program 1010KULTURA, Akt.K101002-Ulaganje u kulturne objekte, pozicija:123-Rekonstrukcija srednjevjekovne kule
Stupčanica, konto:-42146- Spomenici (povijesni, kulturni i sl.)
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 izvođenju radova.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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11.
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 361-02/17-03/5
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 23. listopad 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 jednostavne nabave za izvođenjem radova na rekonstrukciji/adaptaciji postojeće sakralne zgrade mrtvačnice u Đulovcu (Domobranska ulica), evidencijski broj nabave :E-1.2/2017-JN,klasa:361-02/17-03/4,
urbroj:2111/05-03-17-03 od 23.10.2017. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na rekonstrukciji/adaptaciji
postojeće sakralne zgrade -mrtvačnice u Đulovcu (Domobranska ulica),
evidencijski broj nabave :E-1.2/2017-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
rekonstrukciji/adaptaciji postojeće sakralne zgrade -mrtvačnice u Đulovcu (Domobranska ulica), evidencijski broj
nabave :E-1.2/2017-JN,klasa:361-02/17-03/2, urbroj:2111/05-03-17-03 od 11.10.2017. kao najpovoljnijeg
ponuditelja odabire:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU

OPIS

Naziv

ŠILAR d.o.o. za graditeljstvo i usluge

Sjedište

Veliki Bastaji 101

Cijena u kunama (bez PDV-a)

58.483,20 kn

PREDMET NABAVE:

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
ii. Javno oglašavanje
3.

OPIS
Općina Đulovac
Općina Đulovac
Đulovac, Đurina 132
02554666
83207178681
E-1.2/2017-BN
izvođenjem radova na rekonstrukciji/adaptaciji postojeće
sakralne zgrade -mrtvačnice u Đulovcu (Domobranska
ulica), evidencijski broj nabave :E-1.2/2017-JN,klasa:36102/17-03/2, urbroj:2111/05-03-17-03 od 11.10.2017.
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Pozivi za dostavu ponuda sa dokumentacijom poslani su
• datum
gospodarskim subjektima elektronskom poštom dana
11.10.2017.
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 rekonstrukciji/adaptaciji postojeće
sakralne zgrade -mrtvačnice u Đulovcu (Domobranska
ulica), evidencijski broj nabave :E-1.2/2017-JN
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a
58.810,00 kn

iii.
iv.

v.

vi.

v. Popis ponuditelja kojima je dostavljen javni

1.ŠILAR d.o.o. za graditeljstvo i usluge, Veliki Bastaji
101, e-mail: bozosilar@gmail.com
2. PZ „SKOČAJ“ , J. Jalačića 6, Đulovac, e-mail:
pzskocaj@net.hr
3. Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, , vl.
Gege Jakovića, Veliki Bastaji 46. e-mail:
jakovic.promet@gmail.com
4. PRAJO BETON, Ul. Eriha Šlomovića 12, 33 000,
Virovitica, e-mail: gradevinarstvo@prajobeton.hr

vi. 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:

vii. Odabrani ponuditelj
viii. Razlog odabira

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

OPIS

ŠILAR d.o.o. za graditeljstvo i usluge,
Veliki Bastaji 101,

Cijena ponude [u kn bez PDV-a]

58.483,20

Porez na dodanu vrijednost [u kn]

14.620,80

RAZLOZI ODABIRA, OBILJEŽJA I PREDNOSTI ODABRANE PONUDE:
Članak 4.
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.
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RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA:
Nije bilo razloga isključenja ponuditelja.
RAZLOZI ODBIJANJA PONUDA:
Nije bilo

Članak 5.

Članak 6.

REGULIRANJE MEĐUSOBNIH OBVEZA:
Članak 7.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine kao naručitelja i ponuditelja iz članka 1.
ove Odluke regulirati će se Ugovorom o javnim radovima.
.
IZVORI FINANCIRANJA:
Članak 8.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u proračunu općine Đulovac 2017.-program 1004IZGRADNJA OBJEKATA Pozicija:183-izgradnja mrtvačnice u Đulovcu, Aktivnost-Akt.K100401-mrtvačnice ,
klasifikacija/konto-42129-ostali 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 izvođenju radova.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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12.
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 351-02/17-01/5
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 24. listopad 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 jednostavne nabave za pružanjem usluga izrade proširene projektne aplikacije i stručnu pomoć te
izradu dokumentacije za nadmetanje za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Cjepidlake“ na
području Općine Đulovac, ev,br, 3/2017-JN,klasa:351-02/17-01/4, urbroj:2111/05-03-17-03 od 23.10.2017. ,
Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluga izrade proširene
projektne aplikacije i stručnu pomoć te izradu dokumentacije za nadmetanje za sanaciju i zatvaranje
odlagališta neopasnog otpada „Cjepidlake“ na području Općine Đulovac, E:3/2017-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 pružanjem usluga izrade proširene
projektne aplikacije i stručnu pomoć te izradu dokumentacije za nadmetanje za sanaciju i zatvaranje odlagališta
neopasnog otpada „Cjepidlake“ na području Općine Đulovac, ev,br, 3/2017-JN, klasa:351-02/17-01/2,
urbroj:2111/05-03-17-03 od 03.10.2017. i 16.10.2017.-ispravak,. kao najpovoljnijeg ponuditelja odabire:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU

OPIS

Naziv
Sjedište

SARTURIS CONSULTING obrt za poljoprivredu i
poslovne usluge , vl. Mirna Gabor
Stjepana Radića 17 , 43 500 Daruvar

Cijena u kunama (bez PDV-a)

65.000,00 kn

PREDMET NABAVE:
Temeljni podaci o provedenom postupku nabave:
NAZIV
NARUČITELJ
i. Naziv
ii. Sjedište
iii. Matični broj
iv. OIB:
6. PODACI O NABAVI
i. Broj nadmetanja
ii. Javno oglašavanje
5.

Članak 2.
OPIS
Općina Đulovac
Općina Đulovac
Đulovac, Đurina 132
02554666
83207178681
E-3/2017-JN
Poziv za dostavu ponuda za pružanjem usluga izrade
proširene projektne aplikacije i stručnu pomoć te izradu
dokumentacije za nadmetanje za sanaciju i zatvaranje
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odlagališta neopasnog otpada „Cjepidlake“ na području
Općine Đulovac, ev,br, 3/2017-JN, klasa:351-02/17-01/2,
urbroj:2111/05-03-17-03 od 03.10.2017. i 16.10.2017.ispravak
Pozivi za dostavu ponuda sa dokumentacijom poslani su
• datum
gospodarskim subjektima elektronskom poštom dana
09.10.2017. ,te dana 16.10.2017.-ispravak sa
produžetkom roka dostave ponuda.
Način nabave
Jednostavna nabava
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
Pružanje usluga izrade proširene projektne aplikacije i
stručnu pomoć te izradu dokumentacije za nadmetanje za
sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada
„Cjepidlake“ na području Općine Đulovac, ev,br, 3/2017JN
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a
75.000,00 kn

ix. Popis ponuditelja kojima je dostavljen javni

1. SARTURIS CONSULTING obrt za poljoprivredu i poslovne
usluge , vl. Mirna Gabor. Stjepana Radića 17 , 43 500 Daruvar
, e-mail: sarturisconsulting@optinet.hr
2. Adria-Bonus d.o.o., Partizanska 13, 52 440 Poreč, e-mail:
info@adria-bonus.com
3. EU projekti, obrta za poslovno savjetovanje i ostale usluge,
vl. Ariana Vela, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, e-mail:
info@eu-projekti.com
4.HD-KONZALTING , obrta za savjetovanje, izradu projekata i
posredovanje, vl. Hrvoje Duk, palešnik 69, 43 284 Hercegovac,
e-mail: hd.konzalting@gmail.com

x. Broj zaprimljenih ponuda i naziv ponuditelja

3 (tri)
1. SARTURIS CONSULTING obrt za poljoprivredu i
poslovne usluge , vl. Mirna Gabor. Stjepana Radića 17 ,
43 500 Daruvar , e-mail: sarturisconsulting@optinet.hr
2. Adria-Bonus d.o.o., Partizanska 13, 52 440 Poreč, email: info@adria-bonus.com
3. EU projekti, obrta za poslovno savjetovanje i ostale
usluge, vl. Ariana Vela, Ulica grada Vukovara 284,
Zagreb, e-mail: info@eu-projekti.com
SARTURIS CONSULTING obrt za poljoprivredu i
poslovne usluge , vl. Mirna Gabor. Stjepana Radića 17 ,
43 500 Daruvar ,
uz ispunjavan je osnovnih uvjete iz Poziva ponudio i
najmanju cijenu

poziv:

xi. Odabrani ponuditelj

xii. Razlog odabira

NAZIV PONUDITELJA ČIJA JE PONUDA ODABRANA ZA SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI:
Članak 3.
OPIS
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU
Naziv
SARTURIS CONSULTING obrt za poljoprivredu i
poslovne usluge , vl. Mirna Gabor.
Sjedište
Stjepana Radića 17 , 43 500 Daruvar
Cijena ponude [u kn bez PDV-a]

65.000,00
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Porez na dodanu vrijednost [u kn]
16.250,00

RAZLOZI ODABIRA, OBILJEŽJA I PREDNOSTI ODABRANE PONUDE:
Članak 4.
Nakon pregleda i ocjene ponude, ovlašteni predstavnici Naručitelja utvrdili su da je ponuda SARTURIS
CONSULTING obrt za poljoprivredu i poslovne usluge , vl. Mirna Gabor. Stjepana Radića 17 , 43 500 Daruvar
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.
RAZLOZI ODBIJANJA PONUDA:
Nije bilo

Članak 5.

Članak 6.

REGULIRANJE MEĐUSOBNIH OBVEZA:

Članak 7.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine kao naručitelja i ponuditelja iz članka 1.
ove Odluke regulirati će se Ugovorom o javnim radovima.
.
IZVORI FINANCIRANJA:
Članak 8.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac za 2017. ,
Program:1004:IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost: K100402: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, pozicija.166:
Projektna dokumentacija-sanacija odlagališta otpada Cjepidlake, ekonomska klasifikacija:42641: Ostala
nematerijalna proizvedena imovina a sufinanciraju se temeljem Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u financiranju usluga izrade projektne dokumentacije potrebne za prijavu
projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“ na sufinanciranje iz EU Kohezijskog fonda davanjem
pomoći i Općine Đulovac, klasa:018-04/14-02/7,urbroj:563-02-2/236-15-4 od 09.02.2015. i Dodatka III. Br. 2017/
000417 osnovnog Ugovora klasa:018-04/14-02/7,urbroj:563-02-2/236-17-75 od 06.06.2017.
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 izvođenju radova.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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13.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 361-02/17-03/6
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 24. listopad 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.st.1. Pravilnika o provedbi postupka
javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), Općinski načelnik donosi
slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na
rekonstrukciji/adaptaciji postojeće sakralne zgrade -mrtvačnice u Đulovcu (Domobranska ulica),
evidencijski broj nabave :E-1.2/2017-JN
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda IVICA trade ing d.o.o. iz Daruvara, Trga kralja P. Krešimira IV/8
OIB:19987288904, broj: 11-10/17 od 24.10.2017. za pružanjem usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova
na rekonstrukciji/adaptaciji postojeće sakralne zgrade -mrtvačnice u Đulovcu (Domobranska ulica), evidencijski
broj nabave :E-1.2/2017-JN u ukupnom iznosu od 2.193,12 kn.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
1

STRUCNI NADZOR IZVODENJA RADOVA:
Na rekonstrukciji/adaptaciji postoje6e sakralne zgrade mrtvadnice u Dulovcu
(Domobranska ulica) , E-1.212017-JN - prema ugovoru
s odabranim izvoditeljem
radova

Jed.
mjera
kom

Količina
1

Cijena
(bez PDV-a)
1754,50

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
1754,50

1.754,50 kn
438,62 kn
2.193,12 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 radove.
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.

str. 22

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“ broj 11/2017.
15. studeni 2017.

14.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 022-05/17-01/13
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 26. listopad 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), članka 8. tč.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne
nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2017) Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za nabavom i dobavom govornice za Općinsku vijećnicu
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se ponuda broj 292725102017 od 25.10. 2017. poduzeća Vorel interijeri d.o.o.
iz Daruvara, M. Gupca 45, OIB:95039126206 za nabavom i dobavom govornice za Općinsku vjećnicu u ukupnom
iznosu od 1.000,00 kn.
U cijenu je uključen PDV.

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

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
govornica za općinsku vijećnicu

Jed.
mjera
kom

Količina

Cijena
(bez PDV-a)
1
800,00
UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
800,00
800,00 kn
200,00 kn
1.000,00 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.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac za 2017. , Program 1002 Javna uprava i administracija, AktivnostA100202-pripremanje akata iz djelokruga JUO. 16-Ostali materijal za
potrebe redovnog održavanja, ekonomska klasifikacija:32219- Ostali materijal za potrebe redovnog 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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15.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 022-05/17-01/14
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 26. listopad 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), članka 8. tč.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne
nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2017) Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova za postavljanjem
ograde groblja u naselju Cjepidlake
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se ponuda broj 23-10/2017 od 23.10.2017.
poduzeća ŠILAR d.o.o. za
graditeljstvo i usluge Veliki Bastaji 101 , OIB:19949672107 za izvođenjem radova za postavljanjem ograde groblja
u naselju Cjepidlake u ukupnom iznosu od 9.687,50 kn.
U cijenu je uključen PDV.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva
r.br.
1
1.1.
1.2.
2.
3.

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

Bušenje rupa za betonske stupove, postavljanje stupova,
betoniranje stupova na kutovima groblja radi španjanja žice.
Obračun po komadu postavljenih stupova.
stup ograde betonski
stup poduporni betonski
Poravnanje pocinčanog žičanog pletiva, razvlačenje ravne
žice, španjanje te postavljanje bodljikave žice po vrhu stupca
Čišćenje terena za izradu ograde

kom
kom
kom
m¹

Količina

Cijena
(bez
PDV-a)

35,00
40,00
15,00

2100,00
800,00
2850,00

2000,00
UKUPNO:
RABAT
OSNOVICA ZA PDV
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

2000,00
7.750,00 kn
0,00 kn
7.750,00 kn
1.937,50 kn
9.687,50 kn

paušal

60
20
190

Iznos

1

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.
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 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac za 2016. , Program 1003
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, AktivnostA100302-održavanje čistoće javnih površina
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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.

16.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 022-05/17-01/15
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 26. listopad 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), članka 8. tč.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne
nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2017) Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova za postavljanjem
ograde groblja u naselju Removac
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se ponuda broj 24-10/2017 od 23.10.2017.
poduzeća ŠILAR d.o.o. za
graditeljstvo i usluge Veliki Bastaji 101 , OIB:19949672107 za izvođenjem radova za postavljanjem ograde groblja
u naselju Removac u ukupnom iznosu od 9.812,50 kn.
U cijenu je uključen PDV.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva
r.br.
1
1.1.
1.2.
2.

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

Bušenje rupa za betonske stupove, postavljanje stupova,
betoniranje stupova na kutovima groblja radi španjanja
žice. Obraun po komadu postavljenih stupova.
stup ograde betonski
stup poduporni betonski
Poravnanje pocinčanog žičanog pletiva, razvlačenje ravne
žice, španjanje te postavljanje bodljikave žice po vrhu
stupca

kom
kom
kom
m¹

Količina

90
20
260

Cijena
(bez
PDV-a)

Iznos

35,00
40,00
15,00

3150,00
800,00
3900,00

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

7.850,00 kn
0,00 kn
7.850,00 kn
1.962,50 kn
9.812,50 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.
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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 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac za 2016. , Program 1003
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, AktivnostA100302-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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17.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 612-08/17-03/1
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 12. listopad 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.st.1. Pravilnika o provedbi postupka
javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), Općinski načelnik donosi
slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga izrade troškovnika sa projektantskim cijenama za
predmetne radove na rekonstrukciji kule Stupčanica u 2017. godini
(zemljani, betonski, zidarski radovi na formiranju gazišta i čela stuba, kamenarski radovi, tesarski i stolarski radovi)

Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda KOPING d.o.o. za projektiranje i usluge iz Požege ,Sv. Florijana 13,
OIB: 23522063332 od 06.10.207. za pružanjem usluga izrade troškovnika sa projektantskim cijenama za
predmetne radove na rekonstrukciji kule Stupčanica u 2017. godini (zemljani, betonski, zidarski radovi na
formiranju gazišta i čela stuba, kamenarski radovi, tesarski i stolarski radovi) u ukupnom iznosu od 3.200,00 kn.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.
1

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

usluge izrade troškovnika sa projektantskim cijenama za
predmetne radove na rekonstrukciji kule Stupčanica u
2017. godini prema ponudi od 06.10.207.

kom

Količina
1

Cijena
(bez
PDV-a)
2048,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
2560,00
2.048,00 kn
640,00 kn
3.200,00 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.
Članak4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2017.-program 1010KULTURA, Akt.K101002-Ulaganje u kulturne objekte, pozicija:123-Rekonstrukcija srednjevjekovne kule
Stupčanica, konto:-42146- Spomenici (povijesni, kulturni i sl.)
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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18.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 612-08/17-03/2
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 30. listopad 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.st.1. Pravilnika o provedbi postupka
javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), Općinski načelnik donosi
slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga provođenja stručnog nadzora nad izvođenjem
građevinskih radova na obnovi branič kule Stupčanica 2017. godine
(zemljani, betonski, zidarski radovi na formiranju gazišta i čela stuba, kamenarski radovi, tesarski i stolarski radovi)

Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda KOPING d.o.o. za projektiranje i usluge iz Požege ,Sv. Florijana 13, OIB:
23522063332 od 26.10.2017. pružanjem usluga provođenja stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih
radova na obnovi branič kule Stupčanica 2017. godine (zemljani, betonski, zidarski radovi na formiranju gazišta i
čela stuba, kamenarski radovi, tesarski i stolarski radovi) u ukupnom iznosu od 5.000,00 kn.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.
1

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem
građevinskih radova na obnovi branič kule Stupčanica
2017. godine (zemljani, betonski, zidarski radovi na
formiranju gazišta i čela stuba, kamenarski radovi,
tesarski i stolarski radovi) sukladno ponudi i ugovoru sa
odabranim Izvoditeljem radova BEL-BAU d.o.o. prema
ponudi od 26.10.2017.

kom

Količina
1

Cijena
(bez
PDV-a)
4.000,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
4.000,00

4.000,00 kn
1.000,00 kn
5.000,00 kn

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz
članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom, te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene radove.
Članak4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2017.-program 1010KULTURA, Akt.K101002-Ulaganje u kulturne objekte, pozicija:123-Rekonstrukcija srednjevjekovne kule
Stupčanica, konto:-42146- Spomenici (povijesni, kulturni i sl.)
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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19.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 602-01/17-01/1
Ur. broj: 2111/05-05-17-05
Đulovac, 31. listopad 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 , 19/13 i 137/15), članka 50.
Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), općinski načelnik donosi slijedeće
Izmjene i dopune Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija
Članak 1.

Članak 3. Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija „ Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XII) mijenja
se i glasi:
„Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Općine.
Vrstu, broj i mjesečnu visinu stipendija za svaku kalendarsku godinu određuje načelnik, ovisno od
iznosa osiguranog za tu namjenu u Proračunu Općine.
Studenti deficitarnih zanimanja kao što su magistar/specijalist struke u području poljoprivrede ,
građevinarstva , rudarstva i geologije, odlukom općinskog načelnika mogu ostvariti iznos stipendije
duplo viši od iznosa stipendije studenata ostalih zanimanja.“
Članak 2.

Stavak 2. članka 9. mijenja se i glasi:
„Zahtjevu treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

Potvrdu o upisu na preddiplomski odnosno diplomski studij u akademskoj godini s naznakom smjera i studijske
grupe, a Studenti – viša godina studija i:
a) prijepis ocjena položenih ispita u prethodnoj godini ili preslika indeksa uz predočenje istog
Potvrdu o prebivalištu i presliku osobne iskaznice kandidata koji ima prebivalište na području Općina Đulovac
najmanje dvije godine od objave natječaja,
Presliku domovnice,
Presliku broja računa.”
Članak 3.
Ostale odredbe Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija „ Službeni glasnik Općine Đulovac br. 7/XII) koje nisu
obuhvaćene ovim izmjenama i dopunama ostaju na snazi.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja , a objaviti će se u „Službenim glasniku Općine Đulovac“
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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20.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 121-01/17-01/1
URBROJ: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 02. studeni 2017.
Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" broj 28/10.) i te članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 2/XII i 4/XIIIStatutarna Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), Općinski načelnik Općine Đulovac donosi:
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Pravilnika o kriterijima za ostvarivanje i isplatu dodatka za uspješnost na radu
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac

Članak 1.
Članak 4. Pravilnika o kriterijima za ostvarivanje i isplatu dodatka za uspješnost na radu u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 8/XIV) mijenja se i glasi:
su:

„Kriteriji za utvrđivanje natprosječnih rezultata za uspješnost na radu službenika odnosno namještenika
1. ocjena kojom je službenik odnosno namještenik ocijenjen,
2. posebno uspješno i kvalitetno rješavanje zadataka, predmeta, projekata i slično, sve iz djelokruga
poslova radnog mjesta na koje je isti raspoređen i to u roku kraćem od predviđenog zakonom, pisanim
procedurama odnosno pisanim nalogom općinskog načelnika ili zamjenika općinskog načelnika,
odnosno pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,
3. uspješno i pravodobno obavljanje privremeno povećanog opsega posla, u neprekinutom trajanju od
najmanje 30 radnih dana,
4. obavljanje poslova odsutnog službenika ili namještenika, uz redovito obavljanje poslova svog
radnog mjesta, u neprekinutom trajanju od najmanje 30 radnih dana,
5. sudjelovanje u radu projektnog tima koji je postigao uspješne rezultate na povlačenju sredstava iz EU
i nacionalnih fondova, odnosno druge uspješne rezultate koji pridonose poboljšanju ugleda ili
afirmaciji Općine Đulovac,
6. Sudjelovanje u radu Povjerenstva i radnih tijela Općine Đulovac za koje nije isplaćena naknada za
rad, neovisno iz kojih izvora,
7. pružanje pomoći javnim ustanovama kojima je Općina Đulovac osnivač odnosno trgovačkim
društvima u kojima Općina Đulovac ima poslovne udjele ili dionice u neprekinutom trajanju od
najmanje 30 radnih dana.

Pod ocjenom kojom je službenik odnosno namještenik ocijenjen, podrazumijeva se zadnja utvrđena
godišnja ocjena. Ukoliko je isti ocijenjen za prethodnu kalendarsku godinu uzima se u obzir ocjena za prethodnu
kalendarsku godinu. Ukoliko rješenje o ocjenjivanju za prethodnu kalendarsku godinu nije postalo izvršno ili nije
doneseno, uzima se u obzir ocjena za godinu koja prethodi istoj.
Dodatak za uspješnost na radu može ostvariti samo službenik odnosno namještenik koji je ocijenjen
ocjenom odličan i vrlo dobar.“
Članak 2.
Članak 5. Pravilnika o kriterijima za ostvarivanje i isplatu dodatka za uspješnost na radu u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 8/XIV) mijenja se i glasi:

str. 30

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“ broj 11/2017.
15. studeni 2017.

„Kriteriji za utvrđivanje natprosječnih rezultata za uspješnost na radu službenika i namještenika boduju se na
slijedeći način:
Kriteriji
1. Ocjena kojom je službenik odnosno namještenik zadnje ocijenjen
2. Posebno uspješno i kvalitetno rješavanje zadataka, predmeta, projekata i sl. iz djelokruga poslova radnog mjesta
na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i to u roku kraćem od predviđenog zakonom, pisanim
procedurama odnosno pisanim nalogom općinskog načelnika ili zamjenika općinskog načelnika odnosno pročelnika
Jedinstvenog upravnog odjela
3. Uspješno i pravodobno obavljanje privremeno povećanog opsega posla, u neprekinutom trajanju od najmanje 30
radnih dana
4. Obavljanje poslova odsutnog službenika ili namještenika, uz redovito obavljanje poslova svog radnog mjesta, u
neprekinutom trajanju od najmanje 30 radnih dana
5. Sudjelovanje u radu projektnog tima koji je postigao uspješne rezultate na povlačenju sredstava iz EU i
nacionalnih fondova, odnosno druge uspješne rezultate koji pridonose poboljšanju ugleda ili afirmaciji Općine
Đulovac
6. Sudjelovanje u radu Povjerenstva i radnih tijela Općine Đulovac za koje nije isplaćena naknada za rad, neovisno
iz kojih izvora
7. Pružanje pomoći javnim ustanovama kojima je Općina Đulova osnivač odnosno trgovačkim društvima u kojima
Općina Đulovac ima poslovne udjele ili dionice u neprekinutom trajanju od najmanje 30 radnih dana.

Broj bodova
odličan
vrlo dobar
do 10

Članak 3.
Članak 6. Pravilnika o kriterijima za ostvarivanje i isplatu dodatka za uspješnost na radu u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 8/XIV) mijenja se i glasi:
„Pravo na dodatak za uspješnost na radu može ostvariti onaj službenik odnosno namještenik koji je
ocijenjen ocjenom odličan ili vrlo dobar ili ostvari minimalno 45 bodova iz članka 5. ovog Pravilnika.
Visina dodatka za uspješnost na radu utvrđuje se u određenom postotku osnovice iz članka 3. ovog
Pravilnika, vezano za utvrđeni broj bodova sukladno članku 5. ovog Pravilnika, a prema sljedećim kriterijima za
utvrđivanje visine dodatka za uspješnost na radu:
Ostvareni broj bodova
45
31-40
41-55
56-65
66-80
81-85
86 i više

Visina osnovice za isplatu
dodatka
30% osnovice
40% osnovice
50% osnovice
60% osnovice
80% osnovice
90% osnovice
100% osnovice

„
Članak 4.
Ostale odredbe Pravilnika o kriterijima za ostvarivanje i isplatu dodatka za uspješnost na radu u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 8/XIV) koje nisu obuhvaćene ovim
izmjenama i dopunama ostaju na snazi.
Članak 5.
Ove Izmjene i dopune Pravilnika o kriterijima za ostvarivanje i isplatu dodatka za uspješnost na radu u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac stupaju na snagu danom donošenja a objavit će se u
"Službenom glasniku Općine Đulovac".
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.

do 10
do 5
do 25
do 10
do 5
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21.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 363-05/17-01/2
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 07. studeni 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), članka 8. tč.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne
nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2017) Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na iskopu pristupnih kanala za popravaka vodovoda u
Gornjoj Vrijesci i Kravljaku
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se ponuda broj 32/2017 od 12.10.2017. „Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz
i usluge, , vl. Gege Jakovića, Veliki Bastaji 46 , OIB:00646262693: za izvođenjem radova na iskopu pristupnih
kanala za popravaka vodovoda u Gornjoj Vrijesci i Kravljaku
u ukupnom iznosu od 9.062,50 kn.
U cijenu je uključen PDV.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva
r.br.
1
2
3

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

Količina

rad stroja kombinirke na iskopu pristupnog kanala za
popravak vodovodne mreže u Gornjoj Vrijesci
rad stroja kombinirke na iskopu pristupnog kanala za
pristup do vodospremišta i napajališta za stoku u Kravljaku
rad stroja kombinirke na sanaciji odlagališta građevinskog
otpada u Đulovcu

h

9

Cijena
(bez PDVa)
250,00

Iznos

h

10

250,00

2500,00

h

10

250,00

2500,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

7.250,00 kn
1.812,50 kn
9.062,50 kn

2250,00

Članak 3.
Sukladno članku 8. tč.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik
Općine Đulovac br.1/2017) Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti do 10.000,00 kn pokreće se i
provodi izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac za 2016. , Program 1004
IZGRADNJA OBJEKATA, AktivnostA100406-izgradnja sustava vodoopskrbe, pozicija. 78-plinovod, vodovod,
kanalizacija. .
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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22.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 363-05/17-01/3
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 07. studeni 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), članka 8. tč.1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne
nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2017) Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na iskopu pristupnih kanala za popravaka vodovoda u
Krivaji
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se ponuda broj 33/2017 od 12.10.2017. „Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz
i usluge, , vl. Gege Jakovića, Veliki Bastaji 46 , OIB:00646262693: za izvođenjem radova na iskopu pristupnih
kanala za popravaka vodovoda u Krivaji
u ukupnom iznosu od 4.375,00 kn.
U cijenu je uključen PDV.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva
r.br.
1

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

rad stroja kombinirke na iskopu pristupnog kanala za
popravak vodovodne mreže u Krivaji

h

Količina
14

Cijena
(bez PDVa)
250,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
3500,00
3.500,00 kn
875,00 kn
4.375,00 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.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac za 2016. , Program 1004
IZGRADNJA OBJEKATA, AktivnostA100406-izgradnja sustava vodoopskrbe, pozicija. 78-plinovod, vodovod,
kanalizacija. .
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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23.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 920/11-17-03/2
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 8. studeni 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 rušenju i odvozu stabala na groblju u Đulovcu
(pokraj Vatrogasnog doma)
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj:9 od 08.11.2017. poljoprivredne zadruge „Skočaj“ iz Đulovca, J.
Jelačića 6, OIB: 88945219889 , izvođenjem radova na rušenju i odvozu stabala na groblju u Đulovcu (pokraj
Vatrogasnog doma) 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

Jed.
mjera

radovi na rušenju stabala na groblju u Đulovcu (pokraj
Vatrogasnog doma). Radovi obuhvaćaju obaranje
stabala, kresanje granja, te odvoz granja i drvne mase na
deponiju)

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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24.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 931-05/17-01/1
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 10. studeni 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.st.1. Pravilnika o provedbi postupka
javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), Općinski načelnik donosi
slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga izrade parcelacijskih elaborata
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponude METIDA d.o.o. za inžinjering i posredovanje, Daruvar, Trg kralja Petra
Krešimira IV. Br. 9 , OIB:36699107016 za pružanje usluga izrade parcelacijskog elaborata -parcelacija k.č.br.
1924/2 k.o. Veliki Bastai (kula Stupčanica) br.27-01-01 od 10.11.2017. ponuda za izradu parcelacijskog elaborataparcelacija k.č.br. 573 k.o. Mali Bastaji br.28-01-01 od 10.11.2017 u ukupnom iznosu od 11.875,00 kn. .
Članak 2.
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :
Ponuda br. 27-01-01 od 10.11.2017.
r.br.
NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
1

izrada parcelacijskog elaboata -parcelacija k.č.br. 1924/2 k.o.
Veliki Bastai (kula Stupčanica)

Jed.
mjera

Količina

kom

1

Cijena
(bez
PDV-a)
3500,00

UKUPNO:
SVEUKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Ponuda br. 28-01-01 od 10.11.2017.
r.br.
NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
1

izrada parcelacijskog elaboata -parcelacija k.č.br. 573 k.o. Mali
Bastaji

Jed.
mjera
kom

Količina
1

Cijena
(bez
PDV-a)
6000,00

UKUPNO:
SVEUKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
3500,00
3.500,00 kn
3.500,00 kn
875,00 kn
4.375,00 kn

Iznos
6000,00
6.000,00 kn
6.000,00 kn
1.500,00 kn
7.500,00 kn

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz
članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom, te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene usluge.
Članak4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2017.-program 1003Održavanje komunalne infrastrukture, Pozicija:63- geodetsko-katastarske usluge, Aktivnost-Akt.K100304održavanje komunalne infrastrukture i objekata, klasifikacija-32375-geodetsko-katastarske usluge.
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.

24.1.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 931-05/17-01/2
Urbroj: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 10. studeni 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.st.1. Pravilnika o provedbi postupka
javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), Općinski načelnik donosi
slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga izrade parcelacijskog elaborata
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponude METIDA d.o.o. za inžinjering i posredovanje, Daruvar, Trg kralja Petra
Krešimira IV. Br. 9 , OIB:36699107016 za pružanje usluga izrade parcelacijskog elaborata -parcelacija k.č.br.
491/1 k.o. Potočani u ukupnom iznosu od 4.375,00 kn. .
Članak 2.
Ponude iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju :
Ponuda br. 26-01-01 od 10.11.2017.

r.br.
1

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

Količina

izrada parcelacijskog elaboata -parcelacija k.č.br. 1924/2
k.o. Veliki Bastai (kula Stupčanica)

kom

1

Cijena
(bez
PDV-a)
3500,00

UKUPNO:
SVEUKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
3500,00
3.500,00 kn
3.500,00 kn
875,00 kn
4.375,00 kn

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz
članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom, te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene usluge.
Članak4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2017.-program 1003Održavanje komunalne infrastrukture, Pozicija:63- geodetsko-katastarske usluge, Aktivnost-Akt.K100304održavanje komunalne infrastrukture i objekata, klasifikacija-32375-geodetsko-katastarske usluge.
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.

25.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 121-01/17-01/2
URBROJ: 2111/05-03-17-03
Đulovac, 13. studenog 2017.
Na temelju članka 13. stavka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" broj 28/10.) i te članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac» br. 2/XII), Općinski
načelnik Općine Đulovac dana 13. studenog 2017. godine donosi:
O D LUKU
o utvrđivanju masa sredstava za isplatu dodatka za uspješnost na radu službenika i
namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se masa sredstava za isplatu dodatka za uspješnost na radu službenika za 2017.
godinu u iznosu od 50.000,00 kuna.
Članak 2.
Masa sredstava iz članka 1. ove odluke osigurana je u Proračunu Općine Đulovac za 2017. godinu,
Razdjel 001-Općina Đulovac, Glava:00120-Jedinstveni upravni odjel, Program: 1002. Javna uprava i
administracija, Aktivnost:A100201-Stručno, administrativno i tehničko osoblje, Pozicija:4-Bonus za uspješan
rad,konto:3121-Ostali rashodi za zaposlene.

Članak 3.

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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26.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA:022-05/17-02/1
URBROJ:2111/05-03-17-03
Đulovac, 14. studeni 2017.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine
Đulovac ), Općinski načelnik donosi
PRAVILNIK
o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje
korištenje službenih automobila i mobilnih telefona te prava i obveze općinskih dužnosnika, općinskih vijećnika ,
službenika i namještenika u svezi s korištenjem te imovine.
SLUŽBENI AUTOMOBILI
Članak 2.
Službene automobile za službene potrebe koriste dužnosnici i službenici Općine Đulovac, a iznimno i treće osobe
po odobrenju općinskog načelnika odnosno službene osobe koje on ovlasti.
Pravo na korištenje službenog automobila 24 sata dnevno ima općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika
Općine Đulovac.
Korištenje službenog automobila iz stavka 2. ovoga članka, smatra se korištenjem u službene svrhe.
Ukoliko se ne može osigurati službeni automobil, pravo na korištenje privatnog automobila u službene potrebe
iznimno pripada korisnicima ove Odluke kada su dužni obaviti određeni službeni posao, uz prethodnu suglasnost
Općinskog načelnika ili osobe po njegovom ovlaštenju.
Korisnicima se u slučajevima iz prethodnog stavka isplaćuje naknada za uporabu privatnog automobila u službene
potrebe u visini od 2 kn po prijeđenom kilometru.
Članak 3.
Osobe iz članka 2. ovog Pravilnika moraju imati važeću vozačku dozvolu te se pridržavati odredbi Zakona o
sigurnosti prometa na cestama.
Članak 4.
Pod službenim potrebama u smislu ovoga Pravilnika podrazumijeva se obavljanje poslova i zadataka koji pripadaju
u samoupravni djelokrug rada Općine Đulovac, a osobito:
- poslovi i zadaci izvan sjedišta Jedinstvenog upravnog odjela,
- sudjelovanje na sastancima i sjednicama,
- prijevoz potreban za rad Jedinstvenog upravnog odjela,
-obavljanje drugih poslova po ovlaštenju općinskog načelnika.
U slučaju kada se službeni automobil koristi za odlazak na sva službena putovanja, osim loko vožnje, korištenje
odobrava općinski načelnik ili osoba koju ona ovlasti.
Članak 5.
Za vrijeme korištenja službenog automobila korisnici su dužni voditi evidenciju o izvršenim radnjama i prijeđenim
kilometrima na utvrđenom obrascu putnog naloga ili putnog radnog lista.
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Obrasce putnog naloga izdaje samostalni upravni referent, a putni radni list se nalazi u službenim vozilima.
Putni nalog i putni radni list moraju obvezno sadržavati:
- datum izdavanja,
- ime i prezime osobe koja koristi službeni automobil,
- lokacija na koju osoba putuje, iznimno kod loko vožnje kao lokacija navodi se Općina Đulovac
- svrhu putovanja,
- vrijeme trajanja putovanja,
- datum i vrijeme kretanja na put i početna kilometraža,
- datum i vrijeme povratka s puta i završna kilometraža,
- podatke o oštećenjima i nedostacima na vozilu,
- potpis ovlaštene osobe i pečat.
Po završetku korištenja službenog automobila korisnik je dužan popunjeni putni nalog ili putni radni list dostaviti
administrativnom tajniku.
Članak 6.
Administrativno - tehničke poslove, odnosno evidenciju i kontrolu korištenja službenih automobila, vodi
samostalni upravni referent.
Poslovima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:
-vođenje mjesečne evidencije o prijeđenoj kilometraži svakog automobila i utrošku goriva,
Korisnici službenih automobila dužni su u slučaju prometne nezgode ili oštećenja automobila kao i u slučaju
kvara na automobilu odmah o tome obavijestiti administrativnog tajnika.
Članak 7.
Korisnik službenog automobila dužan je za svako punjenje vozila gorivom na benzinskoj postaji dostaviti
stručnom voditelju računovodstveno knjigovodstvenih poslova urednu dokumentaciju (račun s pečatom benzinske
postaje ovjeren od strane korisnika i stanjem kilometraže prilikom punjenja), a presliku samostalnom upravnom
referentu.
Članak 8.
Samostalni upravni referent dužan je dostaviti pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela najmanje dva puta
godišnje izvješće o prijeđenim kilometrima i potrošnji goriva za sve službene automobile, i to za razdoblje od
1.1.do 31. kolovoza i od 1. 9. do 31. prosinca tekuće godine.
MOBILNI TELEFONI

Članak 9.
Pravo na korištenje službenog mobilnog telefona imaju općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika,
predsjednik Općinskog vijeća i potpredsjednik Općinskog vijeća, članovi radnih tijela Općinskog vijeća, pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela, voditelja računovodstveno knjigovodstvenih poslova , samostalni upravni referent ,
komunalni redar i domar.
Iznimno pravo na korištenje službenih mobilnih telefona službenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu posebnom
odlukom utvrđuje općinski načelnik, ukoliko je to neophodno za obavljanje redovnih poslova.
Članak 10.
Korisnici službenih mobilnih telefona razvrstavaju se u razrede kako slijedi:
A) Razina I: općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika
B) Razina II: predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća, predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća, pročelnik
JUO , voditelj računovodstveno knjigovodstvenih poslova, samostalni upravni referent , komunalni redar i domar
D) Razina III: općinski vijećnici , članovi radnih tijela Općinskog vijeća.
Korisnicima službenih mobilnih telefona priznaju se troškovi korištenja tih uređaja do utvrđenog ograničenja za
kalendarski mjesec, koji iznos obuhvaća porez na dodanu vrijednost i naknadu za radijsku frekvenciju, kako
slijedi:
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Razina
I. tarifni model ONE GOLD +
II tarifni model „Najbolja imam sve +“
III. tarifni model „Najbolje surfam +“

Iznos pretplate u kn
167,20
119,20
95,20

Ograničenje u kn
Bez ograničenja
150,00
100,00

Korisnici razine II. – III. kojima je utvrđeno mjesečno financijsko ograničenje, snose razliku troškova korištenja
službenih mobilnih telefona iznad propisanih iznosa.
Razliku telefonskih troškova iznad odobrenog iznosa iz stavka 1. ovoga članka dužan je podmiriti svaki korisnik
mobilnog telefona po ispostavljenom računu.
Članak 11.
Prilikom preuzimanja službenoga mobilnog telefona korisnik je dužan ispuniti i potpisati izjavu o preuzimanju
uređaja te o podmirivanju troškova popravka uređaja oštećenog nepravilnim korištenjem, odnosno namjerno ili iz
krajnje nepažnje, kao i troškove korištenja službenih mobilnih uređaja iznad iznosa ograničenja iz članka 10. stavak
1. ovog Pravilnika.
Obrazac izjave (MOB-1) iz stavka 1. ovog članka, kao i obrazac 'Evidencija službenih mobilnih telefona u vlasništvu
Općine Đulovac (MOB-2) sastavni su dio ovog Pravilnika.
Članak 12.
Obračun i praćenje izdataka nastalih korištenjem mobilnih telefona obavljat će voditelj računovodstveno
knjigovodstvenih poslova .
Voditelj računovodstveno knjigovodstvenih poslova izvijestit će korisnike o utrošku za prethodni mjesec u roku od
5 dana od dana kada zaprimi račun.
Članak 13.
Korisnik mobilnog telefona dužan je u roku 3 dana od dana prestanka obnašanja dužnosti odnosno gubitka prava
na korištenje mobilnog telefona, isti predati s pripadajućom opremom pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Đulovac, a pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela općinskom načelniku ili zamjeniku općinskog načelnika.
Po isteku mjeseca u kojem je došlo do prestanka obnašanja dužnosti ili gubitka prava na korištenje mobilnog
telefona, voditelj računovodstveno knjigovodstvenih poslova dostavit će obračun korisniku, uz obvezu podmirivanja
eventualno nastalih izdataka iznad iznosa utvrđenog u članku 11. ovoga Pravilnika do kraja tekućeg mjeseca.
Članak 14.
Nepridržavanje odredbi ovoga Pravilnika predstavlja povredu radne obveze.
Članak 15.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu korištenja mobitela i
službenog automobila („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 1/IX).
Članak 16.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.

str. 40

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“ broj 11/2017.
15. studeni 2017.

str. 41

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“ broj 11/2017.
15. studeni 2017.

str. 42

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“ broj 11/2017.
15. studeni 2017.

str. 43

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“ broj 11/2017.
15. studeni 2017.

«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

