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ĐULOVAC 1. kolovoz 2016. godine

naziv

stranica

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

I. izmjene i dopuna Plana javne nabave za 2016. godinu
Odluka o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem radova na
izradi poda u Hrvatskom domu u Đulovcu
Odluka o prihvaćanju ponude SAN-MET d.o.o. za nabavom i dobavom roba
Zaključak o donaciji građevinskog materijala Vijeću srpske nacionalne manjine Općine
Đulovac za obnovu krovišta kapelice u Batinjanima
Odluka o davanju u zakup javne površine za postavljanje ugostiteljske terase
Odluka o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za nabavom i dobavom
motornog traktora -kosilica Husquarna TS 38 i traktorske daske za snijeg
Odluka o prihvaćanju ponude za nabavom i dobavom motornog traktora -kosilica
Husquarna TS 38 i traktorske daske za snijeg
Odluka o objavi obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na
izradi poda u Hrvatskom domu u Đulovcu
Odluka o prihvaćanju ponude za pružanje usluga izrade polugodišnjeg izvješća o
nepravilnostima za period od 01.01.2016. do 30.06.2016.
Odluka o prihvaćanju ponude za
pružanjem usluga izrade projekta i troškovnika za
izgradnju sanitarnog čvora uz mrtvačnicu u Đulovcu i troškovnika ograđivanja postojeće
parcela za proširenje groblja u Đulovcu
Odluka o isplati naknade za sudjelovanje u vatrogasnim intervencijama dobrovoljnim
vatrogascima na području Općine Đulovac
Zaključak o isplati sredstava za sufinanciranje podmjere 1.3.3. temeljem Programa
poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2015. godinu za konzultantske usluge
izrade projekata za EU fondove za mjeru 6.3. program ruralnog razvoja
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na
dovršetku izgradnje društvenog doma u Koreničanima do nivoa za uporabu s namjerom
sklapanja Ugovora o javnim radovima ev. br. nabave E-4/2016-BN
Izmjene i dopune odluke o objavi obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za
izvođenjem radova na dovršetku izgradnje društvenog doma u koreničanima do nivoa za
uporabu s namjerom sklapanja ugovora o javnim radovima ev. br. nabave E-4/2016-BN
Odluka o isplati jednokratne novčane naknade
Odluka o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za za pružanjem usluga
izrade glavnog projekta sanacije zgrade javne namjene-Lovački dom i glavnog projekta
za izgradnju pomoćne zgrade – kotlovnica i spremište za drva Lovački dom Jelen Đulovac
na k.č.br. 40 k.o. Krivaja
Odluka o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga izrade glavnog projekta sanacije
zgrade javne namjene-Lovački dom i glavnog projekta za izgradnju pomoćne zgrade –
kotlovnica i spremište za drva Lovački dom Jelen Đulovac na k.č.br. 40 k.o. Krivaja
Odluka o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem radova na
izgradnji sanitarnog čvora uz mrtvačnicu u Đulovcu
Odluka o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga stručnog nadzora na izvođenju radova
na dovršetku društvenog doma u Koreničanima-kompletno uređenje do nivoa za uporabu
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na
izgradnji sanitarnog čvora uz mrtvačnicu u Đulovcu , ev. br. nabave E-10/2016-BN

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
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1.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 400-06/15-02/2
Urbroj: 2111/05-03-16Đu-03
Đulovac, 27. lipanj 2016. godine
Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne Novine „ br. 90/11, 83/13 i 143/13-izmjene
i dopune), članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), a sukladno I.
izmjenama i dopuna proračuna Općine Đulovac za 2016. godinu («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 5/16),
Općinski načelnik općine, donosi

I.

IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE OPĆINE ĐULOVAC
ZA 2016. GODINU

Članak 1.
U Planu javne nabave Općine Đulovac za 2016. godinu («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 9/XIV) članak 2.
mijenja se i glasi:
Plan javne nabave Općine Đulovac za 2016. godine sadrži:

1
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Račun
pozicija

Program
1004
Akt.
K100402
42641
72

ev. br.
nabav
e

1

.1-1
.1-2

42641

166

1.-3.
2

42641

172

3

Akt.
K100403
42124
73

4

42124

5

76

5.1.
5.2.
Akt.
K100404
42131
77

6

Opis

Plan 2016.
bez PDV-a

Plan 2016.
sa PDV-om

povećanje/smanjenj
e s PDV-om

IZGRADNJA OBJEKATA

5.580.000,00

6.975.000,00

Projektna dokumentacija

500.000,00

Ostala nematerijalna proizvedena
imovina
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
glavni projekt izgradnje toplovoda
glavni projekt sanacije Vatrogasnog
doma u Maslenjači
ostala projektna dokumentacija
Ostala nematerijalna proizvedena
imovina
PROJEKTNA DOK. - SANACIJA
ODLAGALIŠTA CJEPIDLAKA
Ostala nematerijalna proizvedena
imovina
PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA
OPĆINE ĐULOVAC-PUR 2015.2020.
Kapitalne donacije mjesnoj
samoupravi
IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA
U KORENIČANIMA-svi radovi na
dovršetku izgradnje
Zgrade kulturnih institucija (kazališta,
muzeji, galerije, domovi kulture,
knjiţnice i sliĉno)
REKONSTRUKCIJA OSTALIH
DRUŠTVENIH DOMOVA
rekonstrukcija Hrvatskog doma u
Đulovcu
rekonstrukcija društvenog doma u
Velikim Bastajima
Cestovna infrastruktura
Ceste

I. izmjene .
bez PDV-a

I. izmjene
.sa PDV-om

vrsta
postupka

sklapa li se Ugovor
ili okvirni sporazum

planirano
trajanje
ugovora ili
okvirnog
sporazum
a

planirani
početak
postupka

-182.000,00

5.218.400,00

6.523.000,00

625.000,00

165.000,00

632.000,00

790.000,00

268.000,00

335.000,00

165.000,00

400.000,00

500.000,00

bagatelna

Ugovor

1 godina

tijekom 2016.

0,00
0,00

0,00
0,00

76.000,00
24.000,00

60.800,00
19.200,00

76.000,00
24.000,00

268.000,00
192.000,00

335.000,00
240.000,00

65.000,00

320.000,00
192.000,00

400.000,00
240.000,00

bagatelna

Ugovor

1 godina

siječanj-srpanj
2016.

40.000,00

50.000,00

0,00

40.000,00

50.000,00

bagatelna

Ugovor

1 godina

svibanj 2015.

360.000,00

450.000,00

165.000,00

492.000,00

615.000,00

320.000,00

400.000,00

100.000,00

400.000,00

500.000,00

ugovor o javno j
nabavi

40.000,00

50.000,00

0,00

40.000,00

50.000,00

otvoreni
postupak
javne
babave
bagatelna

0,00

0,00

50.000,00

40.000,00

50.000,00

0,00

0,00

15.000,00

12.000,00

15.000,00

2.640.000,00

3.300.000,00

0,00

2.640.000,00

3.300.000,00

240.000,00

300.000,00

240.000,00

300.000,00

bagatelna

Narudžbenica/Ugovo
r

tijekom 2016.

1 godina

tijekom 2016.

1 godina

po potrebi
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157

Akt.
K100406
42141
78

Akt.
K101106
42124 180

Akt.
A100401
42129 183

7

8

9

10

Program100
6
Akt.
A100604
42129
99
11
Akt.
A100605
42144 155
12
42144
42144

156
178

Program100
3
Akt.
A100302
32329
53

13
14

15

REKONSTRUKCIJA
NERAZVRSTANIH CESTA
Ceste
Moder ceste Maslenjaĉa-mjera 7.1.

2.400.000,00

3.000.000,00

Izgradnja sustava vodoopskrbe

80.000,00

100.000,00

Plinovod, vodovod, kanalizacija
IZGRADNJA VODOVODNE MREŽEKoreničani-V.Bastaji-B.Brđani-V. i
M.Miletinac
Rekonstrukcija društvenog doma
u Velikim Bastajima
REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG
DOMA U VELIKIM
BASTAJIMA

80.000,00

100.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

Mrtvačnice
Ostali nespomenuti građevinski
objekti
REKONSTRUKCIJA MRTVAČNICE
U ĐULOVCU
POTICANJE I RAZVOJ
PROIZVODNJE
Razvoj poslovnih zona
Ostali poslovni graĊevinski objekti
UREĐENJE POSLOVNIH ZONA

2.400.000,00

3.000.000,00

80.000,00

100.000,00

80.000,00

100.000,00

-832.000,00

1.334.400,00

1.668.000,00

2.500.000,00

-832.000,00

1.334.400,00

1.668.000,00

0,00

0,00

50.000,00

40.000,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

40.000,00

50.000,00

328.000,00

410.000,00

0,00

328.000,00

410.000,00

40.000,00

50.000,00

0,00

40.000,00

50.000,00

40.000,00

50.000,00

40.000,00

50.000,00

Izgradnja trafostanica

288.000,00

360.000,00

Energetski i komunikacijski vodovi
Trafostanica pogon GOD
Energetski i komunikacijski vodovi
Trafostanica Maslenjaĉa
Energetski i komunikacijski vodovi
ELEKTRANA NA BIOMASU POGON
GOD
ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
Održavanje čistoće javnih
površina
Ostale usluge tekućeg i investicijskog
održavanja

240.000,00

0,00

0,00

otvoreni
postupak
javne
babave

Narudžbenica/Ugovo
r
ugovor o javno j
nabavi

1 godina

tijekom 2016.

okvirni
sporazum
Hrvatske
vode

Ugovor o
sufinanciranju

5 godina

u tijeku

otvorenoi
postiupak
javne
nabave

Ugovor o javnoj
nabavi

1 godina

tijekom 2016.

bagatelna

Narudžbenica/Ugovo
r

1 godina

tijekom godine

bagatelna

Narudžbenica/Ugovo
r

1 godina

tijekom godine

288.000,00

360.000,00

300.000,00

240.000,00

300.000,00

bagatelna

Ugovror sa HEP

1 godina

u tijeku

24.000,00

30.000,00

24.000,00

30.000,00

bagatelna

Narudžbenica/Ugovo
r

1 godina

tijekom godine

24.000,00

30.000,00

24.000,00

30.000,00

bagatelna

Narudžbenica/Ugovo
r

1 godina

tijekom godine

790.400,00

988.000,00

270.000,00

1.006.400,00

1.258.000,00

64.000,00

80.000,00

120.000,00

160.000,00

200.000,00

24.000,00

30.000,00

70.000,00

80.000,00

100.000,00

bagatelna

Narudžbenica/Ugovo
r

1 godina

po potrebi
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54

Akt.
A100303
32231
56
32321
57

16

17
18

ODRŽAVANJE ZELENILA I KOŠNJA
TRAVNJAKA
Ostale usluge tekućeg i investicijskog
održavanja
UREĐENJE GROBLJA I OKOLIŠA
Javna rasvjeta
Elektriĉna energija
Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja građevinskih objekata

40.000,00

50.000,00

50.000,00

80.000,00

100.000,00

bagatelna

Narudžbenica/Ugovo
r

1 godina

po potrebi

120.000,00

150.000,00

0,00

120.000,00

150.000,00

40.000,00
80.000,00

50.000,00
100.000,00

40.000,00
80.000,00

50.000,00
100.000,00

bagatelna
Zakon o
komunalnom
gospodarstv

Ugovor HEP/T-COM
Narudžbenica/ugovo
r

1 godina
2 godine

u tijeku
u tijeku
sukladno
ugovoru o
povjeravanju
komunalnih
poslova

576.000,00

720.000,00

150.000,00

696.000,00

870.000,00

120.000,00

150.000,00

50.000,00

160.000,00

200.000,00

bagatelna

Narudžbenica/Ugovo
r

1 godina

siječanj 2016.

20.000,00

25.000,00

20.000,00

25.000,00

Narudžbenica/Ugovo
r

2 godine

40.000,00

50.000,00

Zakon o
komunalnom
gospodarstv
u

siječanj 2016.
javni natječaj i
ugovoru o
povjeravanju
komunalnih
poslov

40.000,00

50.000,00

200.000,00

250.000,00

50.000,00

240.000,00

300.000,00

40.000,00

50.000,00

50.000,00

80.000,00

100.000,00

60.000,00

75.000,00

60.000,00

75.000,00

Zakon o
komunalnom
gospodarstv
u

Narudžbenica/ugovo
r

2 godine

80.000,00

100.000,00

80.000,00

100.000,00

bagatelna

Narudžbenica/Ugovo
r

1 godina

u tijeku
sukladno
ugovoru o
povjeravanju
komunalnih
poslova
po potrebi

16.000,00

20.000,00

16.000,00

20.000,00

bagatelna

Narudžbenica/Ugovo
r

1 godina

po potrebi

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Akt.
A100304
32229
60

19

32329

58

20

32329

59

21

32329

61

22

32329

165

23

32349

62

24

32375

63

25

Održavanje komunalne
infrastrukture i objekata
Ostali materijal i sirovine
MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE
NERAZVRSTANIH CESTA
Ostale usluge tekućeg i investicijskog
odrţavanja
IZGRADNJA CJEVNIH PROKOPA
Ostale usluge tekućeg i investicijskog
održavanja
ĈIŠĆENJE SLIVNIKA I
OBORINSKIH KANALA
Ostale usluge tekućeg i investicijskog
održavanja
PRIJEVOZ MATERIJALA ZA
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA
Ostale usluge tekućeg i investicijskog
održavanja
RAZGRTANJE I KOPANJE KANALA
Ostale komunalne usluge
ZIMSKA SLUŽBA

Intelektualne i osobne usluge
Geodetsko katastarske usluge

32349

64

26

Ostale komunalne usluge
Sanacija divljih odlagališta otpada
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Akt.
A100305
32343
65

27

Program101
0
Akt.
K101002
42146 123
28
42146

124
29

Deratizacija i dezinsekcija

30.400,00

38.000,00

Deratizacija i dezinsekcija

30.400,00

38.000,00

KULTURA

104.000,00

130.000,00

Ulaganje u kulturne objekte

104.000,00

0,00

30.400,00

38.000,00

30.400,00

38.000,00

104.000,00

130.000,00

130.000,00

104.000,00

130.000,00

80.000,00

100.000,00

80.000,00

24.000,00

30.000,00

596.000,00

745.000,00

552.800,00

691.000,00

16.000,00

Materijal i sredstva za ĉišćenje i
održavanje
Obilježavanje znaĉajnih datuma

bagatelna

Narudžbenica/Ugovo
r

1 godina

po potrebi

100.000,00

bagatelna

Ugovor

1 godina

8 mjesec
2016.

24.000,00

30.000,00

bagatelna

Narudžbenica/Ugovo
r

1 godina

6. mjesec
2016.

0,00

596.000,00

745.000,00

0,00

552.800,00

691.000,00

20.000,00

16.000,00

20.000,00

bagatelna

1 godina

po potrebi

20.000,00

25.000,00

20.000,00

25.000,00

bagatelna

1 godina

po potrebi

56.000,00

70.000,00

56.000,00

70.000,00

bagatelna

Motorni benzin i dizel gorivo
Električna energija ZA ZGRADE U
VLASNIŠTVU OPĆINE
Mat. i dijelovi za tek. i invest. odrţav.
transportnih sredstava
Usluge telefona, telefaksa
Usluge tekućeg i investicijskog
odrţavanja građevinskih objekata
BJELOVARSKI LIST, RADIO
DARUVAR, WEB STRANICA

44.000,00
64.000,00

55.000,00
80.000,00

44.000,00
64.000,00

55.000,00
80.000,00

bagatelna
bagatelna

Narudžbenica/Ugovo
r
Narudžbenica/Ugovo
r
Narudžbenica/Ugovo
r
Ugovor INA
Ugovor HEP

1 godina
1 godina

u tijeku

20.000,00

25.000,00

20.000,00

25.000,00

bagatelna

1 godina

po potrebi

40.000,00
40.000,00

50.000,00
50.000,00

40.000,00
40.000,00

50.000,00
50.000,00

bagatelna
bagatelna

2 godine
1 godina

u tijeku
po potrebi

40.000,00

50.000,00

40.000,00

50.000,00

bagatelna

Narudžbenica/Ugovo
r
Ugovr VIPnet
Narudžbenica/Ugovo
r
Narudžbenica/Ugovo
r

1 godina

Ugovor Darkom
Narudžbenica/Ugovo
r
Narudžbenica/Ugovo
r
Narudžbenica/Ugovo
r
Ugovor Hrvatske
vode

1 godina
1 godina

Večernji list,
Bjelovarski list,
Radio Daruvar
u tijeku
po potrebi

1 godina

siječanj 2016.

1 godina

po potrebi

1 godina

u tijeku

Spomenici (povijesni, kulturni i sliĉno)
REKONSTRUKCIJA
SREDNJOVJEKOVNE KULE
STUPĈANICA
Spomenici (povijesni, kulturni i sliĉno)
REKONSTRUKCIJA SAKRALNIH
OBJEKATA
JAVNA UPRAVA I
ADMINISTRACIJA
Pripremanje akata iz djelokruga
JUO
Uredski materijal

0,00

Program100
2
Akt.
A100202
32211
12

30

32214

15

31

32219

16

32

32234
32231

17
162

33
34

32243

20

35

32311
32321

23
26

36
37

32339

29

38

32342
32372

31
33

39
40

Iznošenje i odvoz smeća
Ugovori o djelu

24.000,00
24.000,00

30.000,00
30.000,00

24.000,00
24.000,00

30.000,00
30.000,00

bagatelna
bagatelna

32373

34

41

32.000,00

40.000,00

32.000,00

40.000,00

bagatelna

32389

35

42

Usluge odvjetnika i pravnog
savjetovanja
Ostale raĉunalne usluge

20.000,00

25.000,00

20.000,00

25.000,00

bagatelna

32399

37

43

VODOPRIVREDNA NAKNADA

20.800,00

26.000,00

20.800,00

26.000,00

bagatelna

1 godina

str. 6

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“ broj 6/16
01. kolovoz 2016.

32399

39

44

32931

42

45

Ostale nespomenute uslugeLegalizacija nekretnina u vlasništvu
Općine
Reprezentacija

64.000,00

80.000,00

64.000,00

80.000,00

bagatelna

Narudžbenica/Ugovo
r

1 godina

po potrebi

28.000,00

35.000,00

28.000,00

35.000,00

bagatelna

Narudžbenica/Ugovo
r

1 godina

po potrebi

Opremanje JUO

43.200,00

54.000,00

43.200,00

54.000,00

5.600,00

7.000,00

5.600,00

7.000,00

bagatelna

Narudžbenica/Ugovo
r
Narudžbenica/Ugovo
r
Narudžbenica/Ugovo
r
Narudžbenica/Ugovo
r

1 godina

po potrebi

1 godina

po potrebi

1 godina

po potrebi

1 godina

po potrebi

Akt.
A100203
42211
44

46

Raĉunala i raĉunalna oprema

42212

45

47

Uredski namještaj

16.000,00

20.000,00

16.000,00

20.000,00

bagatelna

42273

48

48

Oprema

16.000,00

20.000,00

16.000,00

20.000,00

bagatelna

42621

47

49

Ulaganja u raĉunalne programe

5.600,00

7.000,00

5.600,00

7.000,00

bagatelna

7.398.400,00

9.248.000,00

7.252.800,00

9.066.000,00

UKUPNO:

0,00

-182.000,00
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Članak 2.
Ostale odredbe Plana javne nabave («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 9/XIV) koje nisu obuhvaćene ovim
izmjenama dopunama ostaju na snazi.
Članak 3.
Ove izmjene i dopune Plana javne nabave za 2016. godinu stupaju na snagu danom objave u „Službenom
glasniku Općine Đulovac“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016.
Klasa: 400-06/15-02/2
Urbroj: 2111-05/-3-16-03
Đulovac, 27 lipanj 2016. godine

OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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2.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 361-01/16-02/1
Urbroj: 2111/05-03-15-03
Đulovac, 28. lipnja 2016. 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 članka 5. i 7. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni
glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem radova na izradi poda u
Hrvatskom domu u Đulovcu
NAZIV PREDMETA NABAVE:

Članak 1.
Naručitelj: Općina Đulovac, Đurina 132, 42 532 Đulovac; MB:02554666, OIB: 83207178681, objavljuje početak
postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem radova na izradi poda u Hrvatskom domu u Đulovcu.
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13. 143/13 i 13/14) 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 7. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 1/XIII), nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna,
naručitelj provodi pozivom za dostavu ponuda od najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta.
Članak 2.
REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE:5
Evidencijski broj nabave: E-5-1/2016-BN
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Članak 3.
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne iznosi 30.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost
(PDV)., tj, 37.500,00 kn sa PDV-om.
IZVOR FINANCIRANJA:
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u proračunu općine Đulovac 2016.-program 1004IZGRADNJA OBJEKATA Pozicija:74-rekonstrukcija Hrvatskog doma u Đulovcu, Aktivnost-Akt.K100403-kapitalne
donacije mjesnoj samoupravi , klasifikacija/konto-42124-Zgrade kulturnih institucija.

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 2016. g.
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1. Tuna Ivić, zamjenik općinskog načelnika
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 poziv:
1. ELMO d.o.o. za proizvodnju trgovinu i radove d.o.o. Ignjatička bb, 43 290 Grubišno Polje ;e-mail:
elmo@elmo.hr
2. ŠILAR d.o.o. za graditeljstvo i usluge, Veliki Bastaji 101, e-mail: bozosilar@gmail.com
3. PZ „SKOČAJ“ , J. Jalačića 6, Đulovac, e-mail: pzskocaj@net.hr
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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3.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 402-08/16-02-3-1
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 29. lipanj 2016. 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, 36/09 150/11 i,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 ), te članka 5. Ugovora o kupoprodaji roba bagatelne vrijednosti br. 7/2016 , klasa:021-05/16-01/7
od 05.01.2016., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeći
ODLUKU
o prihvaćanju ponude SAN-MET d.o.o. za nabavom i dobavom roba
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 1631196 od 29.06..2016. poduzeća SAN-MET d.o.o.., iz
Daruvara, J. Jelačića 23, OIB:70493028862 za nabavom i dobavom građevinskog materijala za potrebe popravka
krova kapelice u Batinjanima u ukupnom iznosu od 5.702,44 kn.
U cijenu je uračunat PDV.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
ploča valovita (1,25x1)
jelova štafla 50x80x4000;5000
vijak pocinčani 6x110
podloška PVC zeta vijak 6,3x22
podloška pocinčana zeta vijak 6,3x22
usluge rada kamiona vil
sljeme V8 PRIRO sivi
lazurit hrast 0,5 -4 L
kamperija A/B KL R/P 12,5*96*4000

Jed.
mjera

Količina

Cijena
(bez
PDV-a)
kom
48
68,40
m
80
7,00
kom
70
0,81
kom
70
0,26
kom
70
0,26
kom
0,6
80,00
kom
8
145,20
kom
1
154,60
m²
3,84
53,60
UKUPNO:
RABAT
OSNOVICA ZA PDV
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

rabat%
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
0,00
17,00
17,00
17,00

Iznos
3283,20
560,00
56,70
18,20
18,20
48,00
1161,60
154,60
205,82
5.506,32 kn
944,37 kn
4.561,95 kn
1.140,49 kn
5.702,44 kn

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja
iz članka 1. ove Odluke regulirana su Ugovorom o nabavi roba bagatelne vrijednosti br 7/2016 , te će danom
stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za
ugovorene usluge.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2016.-program
1002-JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA Akt.K100202-pripremanje akata iz djelokruga JUO , pozicija: 18konto:-32241- Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata
Članak 5.
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.

4.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 402-08/16-02/4
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 29. lipanj 2016. 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), Općinski načelnik donosi slijedeći
ZAKLJUČAK
o donaciji građevinskog materijala Vijeću srpske nacionalne manjine Općine Đulovac
za obnovu krovišta kapelice u Batinjanima
Članak 1.
Ovom Odlukom Vijeću srpske nacionalne manjine Općine Đulovac, Đurina 132, Đulovac,
OIB:192761003931 odobrava se donacija građevinskog materijala u ukupne vrijednosti u iznosu od 5.702,44 kn
kako slijedi:
r.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
ploča valovita (1,25x1)
jelova štafla 50x80x4000;5000
vijak pocinčani 6x110
podloška PVC zeta vijak 6,3x22
podloška pocinčana zeta vijak 6,3x22
usluge rada kamiona vil
sljeme V8 PRIRO sivi
lazurit hrast 0,5 -4 L
kamperija A/B KL R/P 12,5*96*4000

Jed.
mjera

Količina

Cijena
(bez
PDV-a)
kom
48
68,40
m
80
7,00
kom
70
0,81
kom
70
0,26
kom
70
0,26
kom
0,6
80,00
kom
8
145,20
kom
1
154,60
m²
3,84
53,60
UKUPNO:
RABAT
OSNOVICA ZA PDV
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

rabat%
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
0,00
17,00
17,00
17,00

Iznos
3283,20
560,00
56,70
18,20
18,20
48,00
1161,60
154,60
205,82
5.506,32 kn
944,37 kn
4.561,95 kn
1.140,49 kn
5.702,44 kn

Članak 2.
Materijal iz čl. 1 ove Odluke upotrijebit će se kao pomoć Vijeću srpske nacionalne manjine Općine Đulovac, Đurina
132 Đulovac , OIB:192761003931 za popravka krovišta kapelice u Batinjanima.
Članka 3.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2016.-program 1010KULTURA. Akt.K101002-Ulaganja u kulturne objekte , pozicija: 124-rekonstrukcija sakralnih objekata, konto:42146- Spomenici (kulturni, povijesni i sl.).
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Članak 4.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao donatora materijala iz čl. 1
ove Odluke i primatelja materijala iz članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom kojim će se primatelj
materijala obvezati na namjensku ugradnju istog.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.

5.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 944-15/16-01/2
URBROJ: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 01. srpanj 2016.
Na temelju članka 5. i 12. Odluke o davanju u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Đulovac za postavljanje
privremenih objekata („Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 4/VII), članka 73. i 83. Odluke o komunalnom redu
(„Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 9/XIII), te članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine
Đulovac« broj 2/XII), a povodom podnesenog zahtjeva Trgovačkog obrta „KOLIĆ“ Caffe bar „RETRO“ iz Đulovca ,
Đurina 124“, za zakup javne površine za postavljanje ugostiteljske Općinski načelnik Općine Đulovac donosi
ODLUKU
o davanju u zakup javne površine za postavljanje ugostiteljske terase
Članak 1.
Trgovačkom obrtu „KOLIĆ“ Caffe bar „RETRO“ iz Đulovca , Đurina 124“, MBS:90226232, vlasnika Igora Kolića iz
Đulovca, Đurina 120,OIB:63237314816 odobrava se zakup javne površine upisane u zk.ul.br. 368, k.o. Đulovac ,
k. č.br. 435, opće dobro - javna cesta ukupne površine 44,00 m² , za postavljanje privremenog objekata,
ugostiteljske terase ispred ugostiteljskog objekta- T.O. „KOLIĆ“ Caffe bar „RETRO“ na adresi Đulovc , Đurina
124“,
Članak 2.
Javna površina iz članka 1. ove Odluke daje se na korištenje od 01. srpnja 2016. do 30.rujna 2016. godine
Članak 3.
Naknada za korištenje javne površine je izračunata množenje površine ugostiteljske terase (izražene u m²) i
jedinične zakupnine za izračun zakupa javne površine u vlasništvu Općine Đulovac za postavljanje privremenih
objekata koja je određena člankom 3. Odluke o visini jedinične zakupnine za izračun zakupa javne površine u
vlasništvu Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj: 3/XIII) .
Ukupna naknada iznosi 441,60 kn odnosno po mjesecima kako slijedi:
mjesec
zakupa
srpanj
2016.

površina terase m ²

Zakup kn
1m²/danu
48

broj dana u
mjesecu
0,1

31

Ukupna
mjesečna
cijena
zakupa
148,80
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48

0,1

31

148,80

48
Sveukupno:

0,1

30

144,00
441,60

Članak 4.
Naknada se plaća u 3 mjesečne rate prema izračunima u tablici iz stavka 2. članka 3. ove odluke Rok dospijeća
1. rate je 15. srpanj, 2. rate 15. kolovoz, 3. rate 15. rujan 2016. godine.
Zakupac naknadu može platiti i jednokratnom uplatom.
Članak 5.
Prava i obveze između Općine Đulovac kao zakupodavca i zakupoprimca regulirat će se Ugovorom
Članak 6.
Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu da podnositelju zahtjeva donese rješenje kojim se podnositelju zahtjeva
izdaje suglasnost za zakup poslovnog prostora iz čl. 1. ove Odluke.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.

6.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 402-08/16-02-4
Urbroj: 2111/05-03-15-03
Đulovac, 29.lipanj 2016. 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 5. i 6. Pravilnika o provedbi postupka
javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), Općinski načelnik donosi
slijedeći
ODLUKU
o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za nabavom i dobavom motornog traktora kosilica Husquarna TS 38 i traktorske daske za snijeg
Članak 1.
NAZIV PREDMETA NABAVE:
Naručitelj: Općina Đulovac, Đurđina 132, 42 532 Đulovac; MB:02554666, OIB: 83207178681, objavljuje početak
postupka javne nabave za nabavom i dobavom motornog traktora -kosilica Husquarna TS 38 i traktorske daske za
snijeg.
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) 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
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kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave
propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Sukladno članku 6. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 1/XIII) Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna, naručitelj
provodi izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu.
Za nabavu usluga obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju intelektualne i osobne usluge, kao i
kod stjecanja nefinancijske imovine.
Članak 2.
REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE: 48
Evidencijski broj nabave: E-48/2016-BN
Članak 3.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne iznosi 16.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost
(PDV). (20.000,00 sa PDV-o.m)
IZVOR FINANCIRANJA:
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2016.-program 1002-Javna
uprava i administracija, Pozicija:48-Oprema, Aktivnost-Akt.K100203-Opremanje JUO, konto-4227-Uređaji i oprema
za ostale namjene.
Članak 4.
PODACI O OSOBAMA KOJE PROVODE POSTUPAK:
Postupak javne nabave bagatelne vrijednosti provode ovlašteni predstavnici Općine Đulovac- javnog naručitelja
u postupcima javne nabave bagatelne vrijednosti za 2016. g.
1. Tuna Ivić, zamjenik općinskog načelnika
2. Josip Kastmiler, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
3. Jasna Erjavec, samostalni upravni referent u UO Općine Đulovac,
4. Branislav Bijelić, komunalni redar.
Članak 5.
PODACI O PONUDITELJIMA KOJIMA ĆE SE UPUTITI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE:
Sukladno članku 6. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 1/XIII) Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna, naručitelj
provodi izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu.
Za nabavu usluga obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju intelektualne i osobne usluge, kao i
kod stjecanja nefinancijske imovine.
Gospodarski subjekti kojima se upućuje poziv za dostavom ponuda:
1. AGRO-MOTO CENTAR d.o.o., J. Jelačića 118/A Daruvar, e-mail: prodaja@agro-moto-centar.hr
2. AGROOPSKRBA MATEJ d.o.o., Maksimirska 68, Zagreb, e-mail: agroopskrba.matej@gmail.com
3. EUROVRT d.o.o., ulica Grada Gospića 3, Zagreb, e-mail: info@eurovrt.hr
OSTALI PODACI.

Članak 6.
Rok za donošenje Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijesti o poništenju postupka bagatelne nabave
iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda .
Načelnik Općine Đulovac donosi Odluku za odabir najpovoljnije ponude sa kojim će se sklopiti pisani ugovor o
nabavi, zajedno sa svim pristiglim ponudama.
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Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine kao naručitelja i najpovoljnijeg ponuditelja
regulirati će se Ugovorom.
Protiv odluke Općinskog načelnik Općine Đulovac, žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“, i
mrežnoj stranici Općine Đulovac: www.djulovac.hr.
Općinski načelnik
Drago Hodak, v.r.

7.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 402-08/16-02-4-1
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 5. srpanj 2016. 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, 36/09 150/11 i,144/12 i 19/13) članka 50. Statuta
Općine Đulovac („ Službeni glasnik Općine Đulova Br. 2/XII), Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
o prihvaćanju ponude za

ODLUKU
nabavom i dobavom motornog traktora -kosilica Husquarna TS 38
i traktorske daske za snijeg

Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 0073/16 od 29.06.2016. poduzeća AGRO-MOTO CENTAR
d.o.o. , J. Jelačića 118/A , Daruvar, OIB:34708895013 za nabavom i dobavom motornog traktora -kosilica
Husquarna TS 38 i traktorske daske za snijeg u ukupnom iznosu od 18.852,90 kn.
U cijenu je uračunat PDV.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

Količina

Cijena
(bez PDV-a)

1

motorni traktor H TS 138

kom

1

2
3

daska za snijeg svi traktori
prikolica za traktor - gratis

kom
kom

1
1

Iznos

13359,20

13359,20

2391,08
0,00
UKUPNO:
RABAT 5%
OSNOVICA ZA PDV
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

2391,08
0,00
15.750,28 kn
667,96 kn
15.082,32 kn
3.770,58 kn
18.852,90 kn

Članak 3.
Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna, naručitelj 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 usluge.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2016.-program 1002-Javna
uprava i administracija, Pozicija:48-Oprema, Aktivnost-Akt.K100203-Opremanje JUO, konto-4227-Uređaji i oprema
za ostale namjene.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
Obrazloženje:
Općinski načelnik Općine Đulovac donio je dana 29.06.2016. Odluku o početku postupka javne nabave bagatelne
vrijednosti za za nabavom i dobavom motornog traktora -kosilica Husquarna TS 38 i traktorske daske za snijeg
Klasa: 402-08/16-02-4, urbroj:2111/05-03-16-03 od 29.06.2016.
Gospodarski subjekti kojem je poslan poziv za dostavu ponude:
4. AGRO-MOTO CENTAR d.o.o., J. Jelačića 118/A Daruvar, e-mail: prodaja@agro-moto-centar.hr
5. AGROOPSKRBA MATEJ d.o.o., Maksimirska 68, Zagreb, e-mail: agroopskrba.matej@gmail.com
6. EUROVRT d.o.o., ulica Grada Gospića 3, Zagreb, e-mail: info@eurovrt.hr
Ponude su dostavili i ponuditelji:
1. AGRO-MOTO CENTAR d.o.o., J. Jelačića 118/A Daruvar, ponudu broj 0073/16 od 29.06.2016. u iznosu
od 18.552,90 kn uz traktorsku prikolicu gratis
2. AGROOPSKRBA MATEJ d.o.o., Maksimirska 68, Zagreb, ponudu broj:379-2000-16 od 04.07.2016. u
iznosu od 19.687,85 kn
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) 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 6. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 1/XIII) Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna, naručitelj
provodi izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu.
Za nabavu usluga obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju intelektualne i osobne usluge, kao i
kod stjecanja nefinancijske imovine.
Gospodarski subjekti kojima se namjerava sklopiti ugovor:
1. AGRO-MOTO CENTAR d.o.o., J. Jelačića 118/A Daruvar, ponudu broj 0073/16 od 29.06.2016. u iznosu
od 18.552,90 kn uz traktorsku prikolicu gratis koji je dostavio najjeftiniju ponudu , uz ponudu gratis nudi i
traktorsku prikolicu.
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8.
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 361-02/16-02/5
Ur. broj: 2111/05-03-16-03
Datum: 06.srpanj 2015.

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 Đulovac br. 2/XII), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne
vrijednost(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII) te Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda postupku javne
nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem radova na izradi podu u Hrvatsko domu u Đulovcu, ev. br. nabave E5-1/2016-BN, klasa:361-02/16-02/4, urbroj:2111/05-03-16-03 od 06.07.2016. Općinski načelnik Općine Đulovac
donosi slijedeću
ODLUKU
o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izradi poda
u Hrvatskom domu u Đulovcu E-5-1/2016-BN
PODACI O NARUČITELJU:

Članak 1.
Naručitelj, Općina Đulovac, Đurina 132, Đulovac, MB:02554666, OIB: 83207178681, zastupana po
Općinskom načelnik Dragi Hodaku , prema Pozivu za dostavu ponuda u postupku javne nabave bagatelne
vrijednosti za izvođenjem radova na izradi poda u Hrvatskom domu u Đulovcu ev. br. nabave E-5-1/2016-BN,
klasa:361-02/16-02/4, urbroj:2111/05-03-16-03 od 06.07.2016. kao najpovoljnijeg ponuditelja odabire:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU
Naziv
Sjedište
Cijena ponude [u kn bez PDV-a]
PREDMET NABAVE:
Temeljni podaci o provedenom postupku nabave:
NAZIV
NARUČITELJ
i. Naziv
ii. Sjedište
iii. Matični broj
iv. OIB:
2. PODACI O NABAVI
i. Broj nadmetanja
ii. Javno oglašavanje
1.

OPIS
ŠILAR d.o.o. za graditeljstvo i usluge
Veliki Bastaji 107, 43 532 Đulovac
25.896,60

Članak 2.
OPIS
Općina Đulovac
Općina Đulovac
Đulovac, Đurina 132
02554666
83207178681
E-5-1/2016-BN
Poziv za dostavu ponuda u postupku javne nabave bagatelne
vrijednosti za izvođenjem radova na izradi oda u Hrvatskom domu u
Đulovcu ev. br. nabave E-5-1/2016-BN, klasa:361-02/16-02/2,
urbroj:2111/05-03-16-03 od 28.06.2016
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28.06.2016..-elektronskom poštom Pozivi za dostavu ponuda sa
iii. Datum dostave poziva
iv. Način nabave
v. Zakonska osnova

vi. Predmet nabave

vii. Procijenjena vrijednost nabave bez
i.

dokumentacijom poslani su gospodarskim subjektima elektronskom
poštom dana 28.06.2016.
Javna nabava bagatelne vrijednosti
Čl. 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11,
83/13 i 143/13) i čl. 5. i 7. Pravilnika o provedbi postupka javne
nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.
1/XIII),
Javni dostavu ponuda u postupku javne nabave bagatelne vrijednosti
za za izvođenjem radova na izradi oda u Hrvatskom domu u Đulovcu
ev. br. nabave E-5-1/2016-BN, klasa:361-02/16-02/2, urbroj:2111/0503-16-03 od 28.06.2016

30.000,00 kn

PDV-a
Gospodarski subjekti kojima su 1.„ELMO d.o.o. za proizvodnju trgovinu i radove d.o.o. Ignjatička bb,
upućeni pozivi za dostavu ponuda 43 290 Grubišno Polje ;e-mail: elmo@elmo.hr
2.ŠILAR d.o.o. za graditeljstvo i usluge, Veliki Bastaji 101, e-mail:
bozosilar@gmail.com
3.PZ „SKOČAJ“ , J. Jalačića 6, Đulovac, e-mail: pzskocaj@net.hr

ii. Broj zaprimljenih ponuda i naziv

ponuditelja
iii. Odabrani ponuditelj
iv. Razlog odabira

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

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

Članak 3.

OPIS

ŠILAR d.o.o. za graditeljstvo i usluge,

Veliki Bastaji 101, 43 532 Đulovac

Cijena ponude [u kn bez PDV-a]

25.896,60

Porez na dodanu vrijednost [u kn]

6.474,15

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, ekonomski najpovoljnija ponuda koja ispunjava sve uvjete iz Poziva za
dostavu ponuda .
RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA:
-nije bilo

Članak 5.

RAZLOZI ODBIJANJA PONUDA:
-nije bilo

Članak 6.
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REGULIRANJE MEĐUSOBNIH OBVEZA:
Članak 7.
Međusobna prava Naručitelja i ponuditelja regulirat će se Ugovorom o izvođenju radova.
IZVORI FINANCIRANJA:

Članak 8.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u proračunu općine Đulovac 2016.-program 1004IZGRADNJA OBJEKATA Pozicija:74-rekonstrukcija Hrvatskog doma u Đulovcu, Aktivnost-Akt.K100403-kapitalne
donacije mjesnoj samoupravi , klasifikacija/konto-42124-Zgrade kulturnih institucija.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Članak 9.
Protiv ove Odluke o objavi obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti
upravni spor kod nadležnog Upravnog suda Republike Hrvatske.
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 se uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi .

Klasa: 361-02/16-02/5
Ur. broj: 2111/05-03-16-03
Datum: 06. srpanj 2016.
OPĆINA ĐULOVAC
NAČELNIK OPĆINE
Drago Hodak,v.r.
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9.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 402-08/16-01/2
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 28. lipnja 2016. 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, 36/09 150/11 i,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 Općine Đulovac donosi slijedeći
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanje usluga izrade polugodišnjeg izvješća o nepravilnostima za period od
01.01.2016. do 30.06.2016.
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda poduzeća EKO-VET PROIZVODNJA d.o.o.., Dužice, 1, Zagreb,
OIB:60452419570 za pružanjem uslugu izrade polugodišnjeg izvješća o nepravilnostima za period od
01.01.2016. do 30.06.2016. u ukupnom iznosu od 1.250,00 kn.
U cijenu je uračunat PDV.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.
1

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

pružanje uslugu izrade polugodišnjeg izvješća o
nepravilnostima za period od 01.01.2016. do 30.06.2016.

Jed.
mjera
kom

Količina
1

Cijena
(bez PDV-a)
1.000,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
1.000,00
1.000,00 kn
250,00 kn
1.250,00 kn

Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac će ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti
narudžbenicu za ugovorene usluge.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2016.-program
1002-JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA Akt.K100202-pripremanje akata iz djelokruga JUO , pozicija: 43IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI-REVIZIJA FMC, konto:-32399- Ostale nespomenute usluge, a
uplatiti će se na žiro račun Ponuditelja. IBAN:HR09 2500009 1101375825.
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
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 361-01/16-03-8
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 5. srpanj 2016. 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, 36/09 150/11 i,144/12 i 19/13) članka 50. Statuta
Općine Đulovac („ Službeni glasnik Općine Đulova Br. 2/XII), Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga izrade projekta i troškovnika za izgradnju sanitarnog čvora
uz mrtvačnicu u Đulovcu i troškovnika ograđivanja postojeće parcela za proširenje groblja u Đulovcu
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 05-07/16 od 05.07.2016. poduzeća IVICA trade ing d.o.o. Trg
kralja Petra Krešimira IV 8 , MB 0942260 , OIB 19987288904 za pružanjem usluge izrade projekta i troškovnika
za izgradnju sanitarnog čvora uz mrtvačnicu u Đulovcu i troškovnika ograđivanja postojeće parcela za proširenje
groblja u Đulovcu u ukupnom iznosu od 5.125,00 kn.
U cijenu je uračunat PDV.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
1
2

usluge izrade projekta i troškovnika za izgradnju
sanitarnog čvora uz mrtvačnicu u Đulovcu
usluge izrade troškovnika ograđivanja postojeće
parcela za proširenje groblja u Đulovcu

Jed.
mjera
kom

Količina
1

Cijena
(bez PDV-a)
2600,00

kom

2600,00

1

1500,00

1500,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos

4.100,00 kn
1.025,00 kn
5.125,00 kn

Članak 3.
Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna, naručitelj 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 usluge.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2016.-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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Obrazloženje:
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) 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 6. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 1/XIII) Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna, naručitelj
provodi izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu.
Za nabavu usluga obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju intelektualne i osobne usluge, kao i
kod stjecanja nefinancijske imovine.
Gospodarski subjekti kojem je poslan poziv za dostavu ponude:
IVICA trade ing d.o.o. Trg kralja Petra Krešimira IV 8 , MB 0942260 , OIB 19987288904 koji je dana 05.07.2016.
dostavio ponudu broj 05-07/2016 za pružanjem usluge izrade projekta i troškovnika za izgradnju sanitarnog čvora
uz mrtvačnicu u Đulovcu i troškovnika ograđivanja postojeće parcela za proširenje groblja u Đulovcu u ukupnom
iznosu od 5.125,00 kn.
Za nabavu usluga obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju intelektualne i osobne usluge, kao i
kod stjecanja nefinancijske imovine.
Gospodarski subjekti kojima se namjerava sklopiti ugovor:
IVICA trade ing d.o.o. Trg kralja Petra Krešimira IV 8 , MB 0942260 , OIB 19987288904

11.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 214-05/16-01/2
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 5. srpanj 2016. godine
Općinski načelnik Općine Đulovac na temelju čl. 26. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ RH broj: 106/99,
117/01, 96/03, 139/04–proč. tekst, 174/04 i 38/09), članka 3. Odluke o o naknadi za sudjelovanje u vatrogasnim
intervencijama dobrovoljnim vatrogascima na području Općine Đulovac („ Službeni glasnik Općine Đulova br 6/X),
i članka 50. Statuta Općine Đulovac („ Službeni glasnik Općine Đulova br 2/XII), donosi
ODLUKU
o isplati naknadi za sudjelovanje u vatrogasnim intervencijama
dobrovoljnim vatrogascima na području Općine Đulovac
Članak 1.
odobrava se isplata naknade za sudjelovanje u vatrogasnim intervencijama na području Općine Đulovac
za vrijeme radnog vremena za vatrogasce DVD-a Đulovac prema slijedećoj obračunskoj listi:
ime i prezime
vatrogasca

OIB

IBAN

Intervencija

datum

iznos
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Božidar Nikolić

06103395825

HR52
24020063203320593

ime i prezime
vatrogasca
Lovro Tutić

OIB

IBAN

73091720633

HR77
24020063204107686

Dragan Tunić

14573295169

HR40 2402006
3205007930

ime i prezime
vatrogasca
Marijan Jozić

OIB

IBAN

55132253997

HR81 2340009
3204657611

ime i prezime
vatrogasca
Mile Tutić

OIB

IBAN

72116066833

HR88 2390001
3292057425

ime i prezime
vatrogasca
Branislav Bijelić

OIB

IBAN

15884545630

HR61 2340009
3204630811

ime i prezime
vatrogasca
Franjo Starčević

OIB

IBAN

97754500038

HR07
24020063200591173

gašenja požara uzrokovanog udarom
groma na obiteljskim kućama u ulici
žrtava domovinskog rata u Đulovcu
dana 27.06.2016. br. 07/2016
Ukupno za isplatu:
Intervencija

27.06.2016.

150,00

datum

150,00
iznos

gašenja požara uzrokovanog udarom
groma na obiteljskim kućama u ulici
žrtava domovinskog rata u Đulovcu
dana 27.06.2016. br. 07/2016
Ukupno za isplatu:
gašenja požara uzrokovanog udarom
groma na obiteljskim kućama u ulici
žrtava domovinskog rata u Đulovcu
dana 27.06.2016. br. 07/2016
Ukupno za isplatu:

27.06.2016.

150,00

27.06.2016.

150,00
150,00

Intervencija

datum

gašenja požara uzrokovanog udarom
groma na obiteljskim kućama u ulici
žrtava domovinskog rata u Đulovcu
dana 27.06.2016. br. 07/2016
Ukupno za isplatu:
Intervencija

27.06.2016.

150,00

datum

150,00
iznos

gašenja požara uzrokovanog udarom
groma na obiteljskim kućama u ulici
žrtava domovinskog rata u Đulovcu
dana 27.06.2016. br. 07/2016
Ukupno za isplatu:
Intervencija

27.06.2016.

150,00

datum

150,00
iznos

gašenja požara uzrokovanog udarom
groma na obiteljskim kućama u ulici
žrtava domovinskog rata u Đulovcu
dana 27.06.2016. br. 07/2016
Ukupno za isplatu:
Intervencija

27.06.2016.

150,00

datum

150,00
iznos

gašenja požara uzrokovanog udarom
groma na obiteljskim kućama u ulici
žrtava domovinskog rata u Đulovcu
dana 27.06.2016. br. 07/2016
Ukupno za isplatu:
SVEUKUPNO:

27.06.2016.

150,00

150,00
iznos

150,00
1050,00

Članak 2.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program 1005ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA, Aktivnost:100501: Redovna djelatnost JVP, DVD,
HGSS, CZ, pozicija: 84: Naknada za sudjelovanje u vatrogasnim intervencijama VZO Đulovac, ekonomska
klasifikacija:38119:ostale tekuće donacije.
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: 311-01/16-02/3
URBROJ: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 04. srpanj 2016.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac („ Službeni glasnik Općine Đulova br 2/XII), članka 5. točka 2.1.2.
Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2016. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.
3/2016 i 5/16 I. izmjene i dopune) te točke III. Javnog poziva za podnošenjem zahtjeva za dodjelu subvencija u
poljoprivredi i poduzetništvu na području Općine Đulovac za 2016. godinu, klasa:311-01/16-01/1, urbroj:2111/-0503-16-03 od 14. travnja 2016. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeći
ZAKLJUČAK
o isplati sredstava za sufinanciranje podmjere 1.3.3. temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva
i poljoprivrede za 2015. godinu za konzultantske usluge izrade projekata za EU fondove za mjeru 6.3.
program ruralnog razvoja
Članak 1.
Podnositelju zahtjeva, OPG-u Jadranka Ožeg iz Donje Vrijeske 53, OIB:95463624307, MBIPG:15403 ,
odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći u iznosu od 2.500,00 kuna za sufinanciranje pripremne
natječajne dokumentacije i poslovnih planova za prijavu na mjeru 6.3. program ruralnog razvoja , sukladno mjeri
1.2. „Tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz poljoprivrede, podmjeri 1.2.3. Programa poticanja
razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2016. godinu, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 3/2016 i 5/16- I.
izmjene i dopune)
Sredstva se isplaćuju na žiro račun podnositeljice broj: IBAN: HR 41 2402006 3101910977 kod
ERSTE&Steiermäarkische banke d.d. Daruvar, a sve prema a sve prema računu broj 07/2016 poduzeća Pavičić
d.o.o. Lipovac 38. Grubišno Polje od 08.06.2016. na iznos od 5.000,00 kn i Ugovora broj 20/215 o pripremi i
provedbi projekta koji se prijavljuje na natječaj za dobivanje sredstava iz programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske 2014 -2020, Mjera 6. „Razvoj poljoprivrednih gospodarstva i poslovanja“ koji su sastavni dio ove Odluke,
te članku 5. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2016. godinu („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 3/2016) mjeri 2.1.4. „tekuće pomoći udrugama, obrtnicima i malim poduzetnicima.
Članak 2.
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 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku Općine Đulovac»
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
Obrazloženje:
OPG Jadranka Ožeg iz Donje Vrijeske 53, OIB:95463624307, MBIPG:15403 , podnijela je 04. srpnja 2016.
zahtjev za dodjelu potpora prema mjeri 1.2. „Tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz
poljoprivrede, podmjeri 1.2.3. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2016. godinu, („Službeni
glasnik Općine Đulovac br. 3/2016 i 5/16- I. izmjene i dopune)
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Sukladno članka 4. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2016. godinu, („Službeni glasnik
Općine Đulovac br. 3/2016 i 5/16- I. izmjene i dopune) mjeri 1.2. „Tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za
aktivnosti iz poljoprivrede, podmjeri 2.1.4. tekuće pomoći udrugama, obrtnicima i malim poduzetnicima predviđeno
je sufinanciranje konzultantskih usluga izrade projekata za fondove EU (IPA, IPARD, IEE dr.). Bespovratne potpore
dodjeljuju se za pokriće dijela troškova konzultantskih usluga nastalih u 2016. godini. Prihvatljivi su troškovi
konzultantskih usluga (izrade prijave) za projekte koji su prijavljeni ili će se prijaviti na neki od natječaja programa
Europske unije, a provode se ili će se provoditi na području Općine Đulovac. Visina potpore po svakom pojedinom
zahtjevu iz podmjere 1.2.1., 1.2.2. i 1.2.3. mjere 1.2. podmjeri 2.1.4. tekuće pomoći udrugama, obrtnicima i malim
poduzetnicima određena je u maksimalnom iznosu od 5.000,00 kuna po jednom odobrenom zahtjevu.
Odobrena sredstva Općina Đulovac će isplatiti na žiroračun podnositelja zahtjeva, ili na žiroračun isporučitelja
usluge koji sa podnositeljem zahtjeva imaju potpisan ugovora o pružanju konzultantskih usluga za izradu projekata
za fondove EU , a na osnovu odgovarajuće dokumentacije (račun, predračun, situacija, ugovor).
Uz zahtjev je podnositeljica dostavila:
- Popunjen propisan obrazac zahtjeva – Obrazac 1 i/ili 2
- Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- Preslika računa o za konzultantske usluge
- Presliku Ugovora broj 20/215 o pripremi i provedbi projekta koji se prijavljuje na natječaj za dobivanje
sredstava iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014 -2020, Mjera 6. „Razvoj poljoprivrednih
gospodarstva i poslovanja“
- Preslika žiro-računa korisnika s pripadajućim IBAN brojem,
- Potvrda o nepostojanju duga prema Općini Đulovac, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
(Jedinstveni upravni odjel),
- 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
čime je ispunila sve uvjete iz članka 4. mjere 1.2. „Tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz
poljoprivrede, podmjere 1.2.3. Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2016. godinu,
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 3/2016 i 5/16- I. izmjene i dopune) te je odlučeno kao u članku 1. ovog
Zaključka
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13.
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 361-02/16-01/5
Ur. broj: 2111/05-03-16-03
Datum: 7. srpanj 2016.

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 Đulovac br. 2/XII), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne
vrijednost(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII) te Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda postupku javne
nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje društvenog doma u

Koreničanima do nivoa za uporabu s namjerom sklapanja Ugovora o javnim radovima ev. br. nabave E4/2016-BN, klasa:361-02/16/01-4, urbroj:2111/05-03-16-03 od 06.07.2016.. Općinski načelnik Općine
Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje

društvenog doma u Koreničanima do nivoa za uporabu s namjerom sklapanja Ugovora o javnim
radovima ev. br. nabave E-4/2016-BN
PODACI O NARUČITELJU:

Članak 1.
Naručitelj, Općina Đulovac, Đurina 132, Đulovac, MB:02554666, OIB: 83207178681, zastupana po
Općinskom načelnik Dragi Hodaku , prema Pozivu za dostavu ponuda u postupku javne nabave bagatelne
vrijednosti za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje društvenog doma u Koreničanima do nivoa za

uporabu s namjerom sklapanja Ugovora o javnim radovima ev. br. nabave E-4/2016-BN, klasa:36102/16/01-2, urbroj:2111/05-03-16-03 od 03.06.2016. kao najpovoljnijeg ponuditelja odabire:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU
Naziv
Sjedište
Cijena ponude [u kn bez PDV-a]
PREDMET NABAVE:
Temeljni podaci o provedenom postupku nabave:
NAZIV
NARUČITELJ
i. Naziv
ii. Sjedište
iii. Matični broj
iv. OIB:
4. PODACI O NABAVI
i. Broj nadmetanja
ii. Javno oglašavanje
3.

OPIS
ŠILAR d.o.o. za graditeljstvo i usluge
Veliki Bastaji 101
359.354,40

Članak 2.
OPIS
Općina Đulovac
Općina Đulovac
Đulovac, Đurina 132
02554666
83207178681
E-4/2016-BN
Poziv za dostavu ponuda u postupku javne nabave bagatelne
vrijednosti za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje društvenog
doma u Koreničanima do nivoa za uporabu s namjerom sklapanja
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iii. Datum slanja poziva za dostavu

ponuda

iv. Način nabave
v. Zakonska osnova

vi. Predmet nabave

Ugovora o javnim radovima ev. br. nabave E-4/2016-BN, klasa:36102/16/01-2, urbroj:2111/05-03-16-03 od 03.06.2016
03.06.2016..-elektronskom poštom Pozivi za dostavu ponuda sa
dokumentacijom poslani su gospodarskim subjektima elektronskom
poštom dana 03.06.2016. i objavljen na mrežnoj stranici općine
Đulovac. na web stranici Općine Đulovac www.djulovac.hr dana
03.06.2016. http://djulovac.hr/poziv-za-dostavu-ponuda-za-provedbupostupka-javne-nabave-bagatelne-vrijednosti/
Javna nabava bagatelne vrijednosti
Čl. 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11,
83/13 i 143/13) i čl. 5. i 7. Pravilnika o provedbi postupka javne
nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.
1/XIII),
Javni dostavu ponuda u postupku javne nabave bagatelne vrijednosti
za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje društvenog doma u
Koreničanima do nivoa za uporabu s namjerom sklapanja Ugovora o
javnim radovima ev. br. nabave E-4/2016-BN, klasa:361-02/16/01-2,
urbroj:2111/05-03-16-03 od 03.06.2016

vii. Procijenjena vrijednost nabave bez

400.000,00 kn
PDV-a
v. Gospodarski subjekti kojima su 1.HM“ PATRIA d.o.o., Oboj 47, 10 000 Zagreb, e:mail: igor@hmupućeni pozivi za dostavu ponuda patria.hr

2.ELMO d.o.o. za proizvodnju trgovinu i radove d.o.o. Ignjatička bb,
43 290 Grubišno Polje ;e-mail: elmo@elmo.hr
3.PRAJO BETON, Ul. Eriha Šlomovića 12, 33 000, Virovitica, e-mail:
gradevinarstvo@prajobeton.hr
4.ŠILAR d.o.o. za graditeljstvo i usluge, Veliki Bastaji 101, e-mail:
bozosilar@gmail.com

vi. Broj zaprimljenih ponuda i naziv

ponuditelja

vii. Odabrani ponuditelj
viii. Razlog odabira

3 (tri)
1.ELMO d.o.o. za proizvodnju trgovinu i radove d.o.o. Ignjatička bb,
43 290 Grubišno Polje ;e-mail:
2.ŠILAR d.o.o. za graditeljstvo i usluge, Veliki Bastaji 101, e-mail:
bozosilar@gmail.com
3. KRPAN graditeljstvo d.o.o., Zagrebačka 122, Lipovljani

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

NAZIV PONUDITELJA ČIJA JE PONUDA ODABRANA ZA SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU
Naziv
Sjedište
Cijena ponude [u kn bez PDV-a]
Porez na dodanu vrijednost [u kn]

Članak 3.

OPIS

ŠILAR d.o.o. za graditeljstvo i usluge
Veliki Bastaji 101
359.354,40
89.936,60
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RAZLOZI ODABIRA, OBILJEŽJA I PREDNOSTI ODABRANE PONUDE:
Članak 4.
Nakon pregleda i ocjene ponude, ovlašteni predstavnici Naručitelja utvrdili su da je ponuda ŠILAR d.o.o. za
graditeljstvo i usluge, Veliki Bastaji 101 ekonomski najpovoljnija ponuda koja ispunjava sve uvjete iz Poziva za
dostavu ponuda .
RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA:
Članak 5.
Nakon pregleda i ocijene ponuda isključene je ponuda ponuditelja 1. ELMO d.o.o. za proizvodnju trgovinu i radove
d.o.o. Ignjatička bb, 43 290 Grubišno Polje iz razloga određenih članak 67. i 68. Zakona o javnoj nabavi NN br.
90/11, 83/13 i 143/13) i člankom 9., 11. i 31. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost,
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII) i to :

- što izjava o nepostojanju razloga za isključenje ponuditelja nije ovjerena kod javnog bilježnika (čl 67. ZJN ), što je
suprotno odredbama točke 3.1.1. Poziva za dostavu ponuda
- što je dostavio potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja je starija od 30 dana računajući od dana početka postupka
javne nabave što je suprotno odredbama točke 3.1.1. Poziva za dostavu ponuda
- što je dostavljen izvadak iz sudskog registra od 04.12.2015. (stariji od 3 mjeseca od dana objave Poziva) što je suprotno
odredbama točke 3.2. Poziva za dostavu ponuda

RAZLOZI ODBIJANJA PONUDA:
Članak 6.

1. KRPAN GRADITELJSTVO d.o.o., Zagrebačka 122, Lipovljanii iz razloga
- što ponuditelj nije dokazao svoju sposobnost u skladu s točkom 4.3.2. Poziva za dostavu ponuda ,a što sukladno
članku 31. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik
Općine Đulovac br. 1/XIII) predstavlja obvezan razlog za odbijanje ponude.
Naime, točkom 4.3.2. Poziva za dostavu ponuda ponuditelj je trebao dostaviti izjavu o tehničkim stručnjacima koje posjeduju
strukovno i stručno znanje, sposobnost i iskustvo potrebno za izvođenje radova, a osobito o zaposleniku koji ispunjava uvjete
za voditelja građevinskih radova sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenja i gradnje
(NN br.78/15) . Kao dokaz trebao je priložiti potvrdu o položenom državnom stručnom ispitu za voditelja građevinskih radova.
U izjavi je trebalo naznačiti imena radnika, stupanj obrazovanja i struku istih te priložiti JOPPD obrazac za mjesec koji prethodi
mjesecu podnošenja ponude ili naznačiti da radnike koristi na osnovi drug pravnog odnosa, te uz istu priložiti dokaz o
raspolaganju
Ponuditelj je dostavio Izjava o tehničkoj i stručnoj sposobnosti za izvršenje Ugovora sa popisom osoba sa podacima o
stručnom kadru-zaposlenicima koji će sudjelovati u izvođenju radova ,a za voditelja građenja imenovao je Robert Tudor
mag.ing.aedif. za kojeg je priloženo Rješenje Hrvatske komore inžinjera građevinarstva, klasa: UP/I-360-01/09-01/4427,
urbroj:500-03-09-1 od 29.12.2016. kojim se isti upisuje u Imenik ovlaštenih inžinjera građevinarstva pod rednim brojem 4427
te stječe pravo na uporabu strukovnog naziva „ovlašteni inženjer građevinarstva, te je priložio Ugovor br, 001-12-15 o poslovno
tehničkoj suradnji između Krpan graditeljstva i Reverto projekt d.o.o. iz Ivanić grada zastupanog po direktoru Robertu Tudoru
od 01.12.2015. Uz Izjavu je priložio obrazac JOPPD od 31.05.2016.iz kojeg je razvidno da imenovani voditelj građenja nije
zaposlenik ponuditelja što je suprotno odredbama članka 30. Zakona o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenja i
gradnje (NN br.78/15) kojim je određeno da izvođač mora u obavljanju djelatnosti građenja imati zaposlenog ovlaštenog
voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova.

REGULIRANJE MEĐUSOBNIH OBVEZA:
Članak 7.
Usluge iz predmetnog natječaja Izvoditelj će isporučivati na temelju pisane narudžbe, odnosno pisane obavijesti
naručitelja (narudžbenice) nakon potpisa ugovora.
Rok za dostavu Elaborata zaštite okoliša Naručitelju je 30 dana od dana potpisa Ugovora.
Rok za dostavu Idejnog projekta Naručitelju je 60 dana od dana ishođenja Rješenja.
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Rok za dostavu Glavnog projekta Naručitelju je 45 dana od dana ishođenja Lokacijske dozvole
Obračun izvršenih usluga vršit će se temeljem ispostavljenog računa za stvarno izvedene usluge, uz koji se prilaže
zapisnik o stanju izvršenja u roku 60 dana od dana ovjere računa, a sve sukladno dinamici plaćanja utvrđenoj u
Projektnom zadatku
IZVORI FINANCIRANJA:

Članak 8.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova
Europske unije temeljem Ugovora za sufinanciranje projekta dovršetka društvenog doma u Koreničanima kompletno uređenje do nivoa za uporabu broj: 06-F-R-0249/16-07 PORLZ 160 u iznosu od 300.000,00 kn dok se
preostali iznos financira iz sredstava proračuna općine Đulovac 2016.-program 1004-IZGRADNJA OBJEKATA
Pozicija:73-Izgradnja društvenog doma u Koreničanima,Aktivnost-Akt.K100403-kapitalne donacije mjesnoj
samoupravi , klasifikacija/konto-42124-Zgrade kulturnih institucija
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Članak 9.
Protiv ove Odluke o objavi obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti
upravni spor kod nadležnog Upravnog suda Republike Hrvatske.
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 se uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi .

Klasa: 361-02/16-01/5
Ur. broj: 2111/05-03-16-03
Datum: 07. srpanj 2016.
OPĆINA ĐULOVAC
NAČELNIK OPĆINE
Drago Hodak,v.r.
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14.
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 361-02/16-01/5-1
Ur. broj: 2111/05-03-16-03
Datum: 11. srpanj 2016.

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 Đulovac br. 2/XII), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne
vrijednost(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII) te Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda postupku javne
nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje društvenog doma u

Koreničanima do nivoa za uporabu s namjerom sklapanja Ugovora o javnim radovima ev. br. nabave E4/2016-BN, klasa:361-02/16/01-4, urbroj:2111/05-03-16-03 od 06.07.2016.. Općinski načelnik Općine
Đulovac donosi slijedeću
IZMJENE I DOPUNE ODLUKE
o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje

društvenog doma u Koreničanima do nivoa za uporabu s namjerom sklapanja Ugovora o javnim
radovima ev. br. nabave E-4/2016-BN
Članak 1.
Članak 7. Odluke o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na dovršetku
izgradnje društvenog doma u Koreničanima do nivoa za uporabu s namjerom sklapanja Ugovora o javnim radovima
ev. br. nabave E-4/2016-BN , Klasa: 361-02/16-01/5, Ur. broj: 2111/05-03-16-03 od 07. srpnja 2016. mijenja se i
glasi:
„Radove iz predmetnog natječaja Izvoditelj će isporučivati na temelju pisane narudžbe, odnosno pisane obavijesti
naručitelja (narudžbenice) nakon potpisa ugovora.
Međusobna prava i obveze između Naručitelja i Izvoditelja regulirat će se ugovorom.“
Članak 2.
Ostale odredbe Odluke o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na

dovršetku izgradnje društvenog doma u Koreničanima do nivoa za uporabu s namjerom sklapanja
Ugovora o javnim radovima ev. br. nabave E-4/2016-BN , Klasa: 361-02/16-01/5-1, Ur. broj: 2111/05-0316-03 od 07. srpnja 2016. koje nisu obuhvaćene ovim izmjenama i dopunama ostaju na snazi.
Članak 3.
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.

Klasa: 361-02/16-01/5
Ur. broj: 2111/05-03-16-03
Datum: 11. srpanj 2016.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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15.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 550-01/16-02/3
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 11. srpnja 2016. godine
Na članka 50. Statuta Općine Đulovac („ Službeni glasnik Općine Đulovac» br 2/XII), stavka 3. članka 8.
Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 1/2016 i 3/2016izmjene i dopune) , u predmetu povodom zahtjeva KATARINE BERIŠIĆ iz Nove Krivaje 33, OIB:72368572944 za
ostvarivanjem prava na jednokratnu naknadu Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o isplati jednokratne novčane naknade
Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći :

Članak 1.

KATARINI BERIŠIĆ iz Nove Krivaje 33, OIB:72368572944 u iznosu u iznosu od 500,00 kuna kao pomoć za
pokriće troškova sahrane člana obitelji, pokojne svekrve Kate Marković koja je preminula dana 24.06.2016. .
Članak 2.
Sredstva za isplatu naknade iz članka I. ovog rješenja osigurana su Proračunu Općine Đulovac, PROGRAM:
1007:SOCIJALNA SKRB, aktivnost:A100701: Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade, pozicija 101: jednokratna novčana pomoć, račun: 37212. Pomoć obiteljima i kućanstvima, a isplatiti će
se u novcu na žiro račun podnositelja zahtjeva IBAN HR37 2390001 2500923496
Članak 3.
Zadužuje se pročelnik jedinstvenog upravnog odjela da po skraćenom postupku izda rješenje kojim se odobrava
isplata jednokratne novčane pomoći.
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:
KATARINA BERIŠIĆ iz Nove Krivaje 33, OIB:72368572944 podnijela je Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Đulovac dana 04.07..2016. zahtjev za ostvarivanjem prava na jednokratnu naknadu .
U zahtjevu je priložila potpisanu izjavu da od Centra za socijalnu skrb Daruvar u 2016. godini nije ostvarila pravo
na jednokratnu novčanu naknadu, Rješenje Centra za socijalnu skrb Daruvar, Klasa; UP/I-551-09/14-02/376,
urbroj:2111-22-02-01-14-9 od 10.12.2014.. kojim je kućanstvu Katarine Berišić priznato pravo na zajamčenu
minimalnu naknadu u iznosu od 1.920,00 kn, te smrtni list za pokojnu svekru Katu Marković koja je preminula dana
24.06.2016., klasa:223-04/16-005/20, urbroj:2103-07-02-16-1 od 27.06.2016.
U zahtjevu navodi da živi suprugom Ivanom Markovićem i četvero djece i da su trenutno svi nezaposleni i da im
je jedini izvor prihoda novčana naknada u iznosu od 1.920,00 kn mjesečno koju je podnositeljica zahtjeva stekla s
osnova korisnik prava zajamčene minimalne naknade, te da žive u teškim materijalnim uvjetima, bez stalnih
prihoda i da im ja pomoć potrebna za podmirenje troškova sahrane pokojne svekre Kate Marković.
Rješenjem pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Klasa: UP/I-551-06/16-02/18, urbroj:2111/05-05-16-05 od
23.06.2016. kućanstvu Katarine Berišić odobrena je jednokratna novčana pomoć u iznosu od 500,00 kn kao pomoć
kućanstvu koji zbog trenutnih materijalnih poteškoća nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe, a
koje su nastale zbog činjenice da podnositeljica zahtjeva živi suprugom Ivanom Markovićem i četvero djece i
svekrvom koja je preživjela moždani udar i posljedično je nepokretna da su trenutno svi nezaposleni i da im je
jedini izvor prihoda novčana naknada u iznosu od 1.920,00 kn, te nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne
potrebe.
Dana 24.06.2016. godine svekrva Kata Marković je preminula što dokazuje priloženim smrtnim listom klasa:22304/16-005/20, urbroj:2103-07-02-16-1 od 27.06.2016., te je podnositeljica podnijela novi zahtjev za jednokratnu
novčanu naknadu za pokriće troškova sahrana člana obitelji.
Sukladno odredbama članka 8. stavak 1. Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Đulovac („Službeni glasnik
Općine Đulovac“ br. 1/2016 i 3/2016- izmjene i dopune) jednokratna naknada je pravo na novčanu naknadu ili
naknadu u naravi koju Općina Đulovac može odobrit samcu ili kućanstvu koji zbog trenutnih materijalnih teškoća
nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe, a koje su nastale zbog rođenje ili školovanja djeteta , teške
bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično.
Sukladno odredbama članka 8. stavak 1. Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Đulovac („Službeni glasnik
Općine Đulovac“ br. 1/2016 i 3/2016- izmjene i dopune) jednokratna naknada može se odobriti do iznosa koji
podmiruje potrebu, ali ne više od 1.000,00 kuna.
Jednokratna naknada može se tijekom jedne kalendarske godine odobriti istom korisniku jednom godišnje, osim u
posebno teškim slučajevima kad se ista može odobriti i dva puta godišnje , o čemu odlukom odlučuje općinski
načelnik, te je zahtjev podnositelja opravdan te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
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16.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 361-01/16-03/6
Urbroj: 2111/05-03-15-03
Đulovac, 27. lipanj 2016. 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 5. i 6. Pravilnika o provedbi postupka
javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), Općinski načelnik donosi
slijedeći
ODLUKU
o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za pružanjem usluga izrade glavnog projekta
sanacije zgrade javne namjene-Lovački dom i glavnog projekta za izgradnju pomoćne zgrade –
kotlovnica i spremište za drva Lovački dom Jelen Đulovac na k.č.br. 40 k.o. Krivaja
Članak 1.
NAZIV PREDMETA NABAVE:
Naručitelj: Općina Đulovac, Đurđina 132, 42 532 Đulovac; MB:02554666, OIB: 83207178681, objavljuje početak
postupka javne nabave za pružanjem usluge izrade glavnog projekta sanacije zgrade javne namjene-Lovački dom
i glavnog projekta za izgradnju pomoćne zgrade – kotlovnica i spremište za drva Lovački dom Jelen Đulovac na
k.č.br. 40 k.o. Krivaja .
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) 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 6. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 1/XIII) Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna, naručitelj
provodi izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu.
Za nabavu usluga obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju intelektualne i osobne usluge, kao i
kod stjecanja nefinancijske imovine.
Članak 2.
REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE: 1-5
Evidencijski broj nabave: E-1-5/2016-BN
Članak 3.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne iznosi 11.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost
(PDV).
Članak 4.
IZVOR FINANCIRANJA:
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2016.-program 1004IZGRADNJA OBJEKATA, Pozicija:72-Projektna dokumentacija, Aktivnost-Akt.K100402-projektna dokumentacija,
klasifikacija-42641-Ostala nematerijalna proizvedena imovina
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Članak 5.
PODACI O OSOBAMA KOJE PROVODE POSTUPAK:
Postupak javne nabave bagatelne vrijednosti provode ovlašteni predstavnici Općine Đulovac- javnog naručitelja
u postupcima javne nabave bagatelne vrijednosti za 2016. g.
1. Tuna Ivić, zamjenik općinskog načelnika
2. Josip Kastmiler, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
3. Jasna Erjavec, samostalni upravni referent u UO Općine Đulovac,
4. Branislav Bijelić, komunalni redar.
Članak 6.
PODACI O PONUDITELJIMA KOJIMA ĆE SE UPUTITI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE:
Sukladno članku 6. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 1/XIII) Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna, naručitelj
provodi izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu.
Za nabavu usluga obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju intelektualne i osobne usluge, kao i
kod stjecanja nefinancijske imovine.
Gospodarski subjekti kojima se namjerava sklopiti ugovor:
ARHITEKTURA d.o.o. Trg kralja P. Krešimira IV br.8 , Daruvar, OIB:09175547191
OSTALI PODACI.

Članak 7.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine kao naručitelja i najpovoljnijeg ponuditelja
iz članka 2. ovog Zaključka regulirati će se Ugovorom.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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17.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 361-01/16-03-6
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 27. lipanj 2016. 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, 36/09 150/11 i,144/12 i 19/13) članka 50. Statuta
Općine Đulovac („ Službeni glasnik Općine Đulova Br. 2/XII), Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga izrade glavnog projekta sanacije zgrade javne namjeneLovački dom i glavnog projekta za izgradnju pomoćne zgrade – kotlovnica i spremište za drva Lovački
dom Jelen Đulovac na k.č.br. 40 k.o. Krivaja
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 14/16 od 11.05.2016. poduzeća ARHITEKTURA d.o.o. Trg kralja
P. Krešimira IV br.8 , Daruvar, OIB:09175547191 za pružanjem usluge izrade glavnog projekta sanacije zgrade
javne namjene-Lovački dom i glavnog projekta za izgradnju pomoćne zgrade – kotlovnica i spremište za drva
Lovački dom Jelen Đulovac na k.č.br. 40 k.o. Krivaja u ukupnom iznosu od 13.500,00 kn.
U cijenu je uračunat PDV.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
Izrada glavnog projekta sanacije zgrade javne namjeneLovački dom Nova Krivaja na k.č.br.40 k.o. Krivaja koji
uključuje:
Arhitektonski projekt
Strojarski projekt
Elektrotehnički projekt
Projektantski troškovnik
Izrada glavnog projekta izgradnje pomoćne zgrade kotlovnice i spremišta za drva -Lovački dom Nova Krivaja
na k.č.br.40 k.o. Krivaja koji uključuje:
Arhitektonski projekt
Strojarski projekt
Projektantski troškovnik

Jed.
mjera

Količina

Cijena
(bez PDV-a)

kom
kom
kom
kom

1
1
1
1

kom
kom
kom

1
1
1

Iznos

3000,00
3200,00
1500,00
1000,00

1000,00
600,00
500,00
UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

3000,00
3200,00
1500,00
1000,00

1000,00
600,00
500,00
10.800,00 kn
2.700,00 kn
13.500,00 kn

Članak 3.
Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna, naručitelj 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 usluge.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2016.-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.
Obrazloženje:
Općinski načelnik Općine Đulovac donio je dana 27.06. 2016. Odluku o početku postupka javne nabave bagatelne
vrijednosti za pružanjem usluge izrade glavnog projekta sanacije zgrade javne namjene-Lovački dom i glavnog
projekta za izgradnju pomoćne zgrade – kotlovnica i spremište za drva Lovački dom Jelen Đulovac na k.č.br. 40
k.o. Krivaja, Klasa: 361-01/16-03-6, urbroj:2111/05-03-16-03 od 27.06.2016.
Gospodarski subjekti kojem je poslan poziv za dostavu ponude:
ARHITEKTURA d.o.o. Trg kralja P. Krešimira IV br.8 , Daruvar, OIB:09175547191 koja je dana 28.06.2016.
dostavila ponudu broj 14/16 za pružanjem usluge izrade glavnog projekta sanacije zgrade javne namjene-Lovački
dom i glavnog projekta za izgradnju pomoćne zgrade – kotlovnica i spremište za drva Lovački dom Jelen Đulovac
na k.č.br. 40 k.o. Krivaja u ukupnom iznosu od 13.500,00 kn.
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) 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 6. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 1/XIII) Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna, naručitelj
provodi izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu.
Za nabavu usluga obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju intelektualne i osobne usluge, kao i
kod stjecanja nefinancijske imovine.
Gospodarski subjekti kojima se namjerava sklopiti ugovor:
ARHITEKTURA d.o.o. Trg kralja P. Krešimira IV br.8 , Daruvar, OIB:09175547191
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18.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 361-01/16-03/1
Urbroj: 2111/05-03-15-03
Đulovac, 20. srpnja 2016. 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 članka 5. i 7. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni
glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem radova na izgradnji sanitarnog
čvora uz mrtvačnicu u Đulovcu
NAZIV PREDMETA NABAVE:
Članak 1.
Naručitelj: Općina Đulovac, Đurina 132, 42 532 Đulovac; MB:02554666, OIB: 83207178681, objavljuje početak
postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem radova na izgradnji sanitarnog čvora uz mrtvačnicu
u Đulovcu.
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13. 143/13 i 13/14) 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 7. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 1/XIII), nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna,
naručitelj provodi pozivom za dostavu ponuda od najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta.
Članak 2.
REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE:10
Evidencijski broj nabave: E-10/2016-BN
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Članak 3.
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne iznosi 50.000,00 kn sa uključenim porezom na dodanu
vrijednost (PDV)., tj, 40.000,00 kn bez PDV-a.
IZVOR FINANCIRANJA:
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u proračunu općine Đulovac 2016.-program 1004IZGRADNJA OBJEKATA Pozicija:183-izgradnja mrtvačnice u Đulovcu, Aktivnost-Akt.K100401-mrtvačnice ,
klasifikacija/konto-42129-ostali građevinski objekti.

PODACI O OSOBAMA KOJE PROVODE POSTUPAK:
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Članak 5.
Postupak javne nabave bagatelne vrijednosti provode ovlašteni predstavnici Općine Đulovac- javnog naručitelja
u postupcima javne nabave bagatelne vrijednosti za 2016. g.
1. Tuna Ivić, zamjenik općinskog načelnika
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 poziv:
1. ELMO d.o.o. za proizvodnju trgovinu i radove d.o.o. Ignjatička bb, 43 290 Grubišno Polje ;e-mail:
elmo@elmo.hr
2. ŠILAR d.o.o. za graditeljstvo i usluge, Veliki Bastaji 101, e-mail: bozosilar@gmail.com
3. PZ „SKOČAJ“ , J. Jalačića 6, Đulovac, e-mail: pzskocaj@net.hr
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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19.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 361-02/16-01/6
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 18. srpanj 2016. 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 izvođenju radova na dovršetku
društvenog doma u Koreničanima-kompletno uređenje do nivoa za uporabu
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda IVICA trade ing d.o.o. iz Daruvara, Trga kralja P. Krešimira IV/8
OIB:19987288904, broj: 06-07/16 od 11.07.2016. za pružanjem usluga : stručnog nadzora na izvođenju radova
na dovršetku društvenog doma u Koreničanima-kompletno uređenje do nivoa za uporabu u ukupnom iznosu od
8.983,86 kn
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
1

pružanje usluga stručnog nadzora na izvođenju radova
na dovršetku društvenog doma u Koreničanimakompletno uređenje do nivoa za uporabu prema ponudi
broj:06-07/2016. od 11.07.2016.

Jed.
mjera
kom

Količina
1

Cijena
(bez PDV-a)
7187,09

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
7187,09

7.187,09 kn
1.796,77 kn
8.983,86 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 2016.-program 1004IZGRADNJA OBJEKATA Pozicija:73-Izgradnja društvenog doma u Koreničanima,Aktivnost-Akt.K100403kapitalne donacije mjesnoj samoupravi , klasifikacija/konto-42124-Zgrade kulturnih institucija
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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20.
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 361-01/16-03/5
Ur. broj: 2111/05-03-16-03
Datum: 28. srpanj 2015.

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 Đulovac br. 2/XII), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne
vrijednost(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII) te Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda postupku javne
nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem radova na izgradnji sanitarnog čvora uz mrtvačnicu u Đulovcu
, ev. br. nabave E-10/2016-BN, klasa:361-01/16-03/4, urbroj:2111/05-03-16-03 od 28.07.2016. Općinski
načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na izgradnji sanitarnog

čvora uz mrtvačnicu u Đulovcu , ev. br. nabave E-10/2016-BN
PODACI O NARUČITELJU:

Članak 1.
Naručitelj, Općina Đulovac, Đurina 132, Đulovac, MB:02554666, OIB: 83207178681, zastupana po
Općinskom načelnik Dragi Hodaku , prema Pozivu za dostavu ponuda u postupku javne nabave bagatelne
vrijednosti za izvođenjem radova na izgradnji sanitarnog čvora uz mrtvačnicu u Đulovcu , ev. br. nabave
E-10/2016-BN klasa:361-01/16-03/1, urbroj:2111/05-03-16-03 od 20.07.2016. kao najpovoljnijeg ponuditelja
odabire:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU
Naziv
Sjedište
Cijena ponude [u kn bez PDV-a]
PREDMET NABAVE:

OPIS
ŠILAR d.o.o. za graditeljstvo i usluge
Veliki Bastaji 107, 43 532 Đulovac
38.679,10

Članak 2.

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.

OPIS
Općina Đulovac
Općina Đulovac
Đulovac, Đurina 132
02554666
83207178681
E-10/2016-BN
Poziv za dostavu ponuda u postupku javne nabave bagatelne
vrijednosti za izvođenjem radova na izgradnji sanitarnog čvora uz
mrtvačnicu u Đulovcu , ev. br. nabave E-10/2016-BN klasa:361-01/1603/1, urbroj:2111/05-03-16-03 od 20.07.2016.
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iii. Datum dostave poziva
iv. Način nabave
v. Zakonska osnova

vi. Predmet nabave

vii. Procijenjena vrijednost nabave bez
ix.

21.07.2016..-elektronskom poštom Pozivi za dostavu ponuda sa
dokumentacijom poslani su gospodarskim subjektima elektronskom
poštom dana 21.07.2016.
Javna nabava bagatelne vrijednosti
Čl. 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11,
83/13 i 143/13) i čl. 5. i 7. Pravilnika o provedbi postupka javne
nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.
1/XIII),
Javni Poziv za dostavu ponuda u postupku javne nabave bagatelne
vrijednosti za izvođenjem radova na izgradnji sanitarnog čvora uz
mrtvačnicu u Đulovcu , ev. br. nabave E-10/2016-BN klasa:361-01/1603/1, urbroj:2111/05-03-16-03 od 20.07.2016

40.000,00 kn

PDV-a
Gospodarski subjekti kojima su 1.„ELMO d.o.o. za proizvodnju trgovinu i radove d.o.o. Ignjatička bb,
upućeni pozivi za dostavu ponuda 43 290 Grubišno Polje ;e-mail: elmo@elmo.hr
2.ŠILAR d.o.o. za graditeljstvo i usluge, Veliki Bastaji 101, e-mail:
bozosilar@gmail.com
3.PZ „SKOČAJ“ , J. Jalačića 6, Đulovac, e-mail: pzskocaj@net.hr

x. Broj zaprimljenih ponuda i naziv

ponuditelja
xi. Odabrani ponuditelj
xii. Razlog odabira

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

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

Članak 3.

OPIS

ŠILAR d.o.o. za graditeljstvo i usluge,

Veliki Bastaji 101, 43 532 Đulovac

Cijena ponude [u kn bez PDV-a]

38.679,10

Porez na dodanu vrijednost [u kn]

9.669,78

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, ekonomski najpovoljnija ponuda koja ispunjava sve uvjete iz Poziva za
dostavu ponuda .
RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA:
-nije bilo
RAZLOZI ODBIJANJA PONUDA:
-nije bilo

Članak 5.

Članak 6.
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REGULIRANJE MEĐUSOBNIH OBVEZA:
Članak 7.
Međusobna prava Naručitelja i ponuditelja regulirat će se Ugovorom o izvođenju radova.
IZVORI FINANCIRANJA:

Članak 8.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u proračunu općine Đulovac 2016.-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 Odluke o objavi obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti
upravni spor kod nadležnog Upravnog suda Republike Hrvatske.
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 se uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi .

Klasa: 361-01/16-03/5
Ur. broj: 2111/05-03-16-03
Datum: 28. srpanj 2016.
OPĆINA ĐULOVAC
NAČELNIK OPĆINE
Drago Hodak,v.r.
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21.
Nakon izvršenog uspoređivanja odluke o osnivanju Poduzetničke zone Maslenjača, klasa:302-01/16-01/1, urbroj;
2111/05-01-16-01 od 31. ožujka 2016. objavljene u Službenom glasniku Općine Đulovac, br.3/2016. i 4/2016Ispravak Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Maslenjača od 15.06.2016. utvrđena je pogreška, te se daje
sljedeći
ISPRAVAK
Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Maslenjača
U Službenom glasniku Općine Đulovac, br.3/2016. od 01.04.20166 i 4/2016-Ispravak Odluke o osnivanju
Poduzetničke zone Maslenjača od 15.06.2016. greškom je objavljen tekst Odluke o osnivanju Poduzetničke
zone Maslenjača, klasa:302-01/16-01/1, urbroj; 2111/05-01-16-01 od 31. ožujka 2016. , te umjesto teksta

odluke koji glasi:

„
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11 i,144/12 i 19/13) i članka 31. Statuta
Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta
Općine Đulovac ), Općinsko vijeće Općine Đulovac, na 16. sjednici VI. saziva održanoj 31. ožujka 2016. godine,
donijelo je
Odluku o osnivanju Poduzetničke zone »Maslenjača«
Članak 1.
Ovom se Odlukom osniva Poduzetnička zona „Maslenjača“ koja je definirana sljedećim dokumentima prostornog
uređenja: Prostornim planom uređenja Općine Đulovac kao osnovnim dokumentom prostornog uređenja .
Članak 2.
Poduzetnička zona “Maslenjača“ obuhvaća područje sljedećih katastarskih čestica u katastarskoj općini Mali
Bastaji: 640/12, 640/13, 637, 628/3, 628/4, 625/5, 625/6, 625/12, 625/16, 949/1, 950/1 i 951/1.
Članak 3.
Prostorni obuhvat područja Poduzetničke zone „Maslenjača“ zauzima 24,517 hektara površine. Zona je smještena
nedaleko od naselja Velika i Mala Maslenjača. Pristup zoni je sa jugoistočne strane županijskom cestom (ŽC
3301) te lokalnom cestom (L37029) Mali Bastaji.
Članak 4.
Nositelj i organizator razvoja Poduzetničke zone „Maslenjača“ je Općina Đulovac.
Članak 5.
Područje Poduzetničke zone “Maslenjača“ je manjim dijelom izgrađeno.
Građenje unutar Poduzetničke zone “Maslenjača“ te njezino opremanje i uređenje provodit će se na temelju važeće
prostorno-planske dokumentacije.
Osnovne namjene prostora u Zoni planirane su i utvrđuju se Prostornim planom uređenja Općine Đulovac i
planovima niže razine.
Zona je definirana Prostornim planom uređenja Općine Đulovac kao izdvojeno građevinsko područje gospodarske
namjene: proizvodna i poslovna-I3 pretežno poljoprivredne namjene i I 4 pretežno poljoprivredne i ekonomske
namjene.
Članak 6.
Sastavni dio ove Odluke je kopija katastarskog plana s ucrtanim obuhvatom Poduzetničke zone “Maslenjača“ koja
nje predmet objave u „Službenom glasniku Općine Đulovac”.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Oduke prestaju vrijediti odredbe Odluke o osnivanju Poduzetničke zone “Maslenjača“
“Službeni glasnik Općine Đulovac br. 3/IX).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Đulovac .
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treba da stoji:
„
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11 i,144/12 i 19/13) i članka 31. Statuta Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine
Đulovac ), Općinsko vijeće Općine Đulovac, na 16. sjednici VI. saziva održanoj 31. ožujka 2016. godine, donijelo
je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Poduzetničke zone “Maslenjača”
Članak 1.
Ovim izmjenama i dopunama članak 1. Odluke o osnivanju Poduzetničke zone “Maslenjača“ klasa;302-01/1001/1, urbroj:2111/05-01-10-01/32 od 26.07.2010. objavljene u “Službenom glasnik Općine Đulovac br. 3/IX).
mijenja se i glasi:
„Ovom Odlukom osniva se Poduzetnička zona „Maslenjača“ koja obuhvaća područje sljedećih katastarskih čestica
u katastarskoj općini Mali Bastaji: 640/12, 640/13, 637, 628/3, 628/4, 625/5, 625/6, 625/12, 625/16, 949/1, 950/1 i
951/1.“
Prostorni obuhvat područja Poduzetničke zone „Maslenjača“ zauzima 24,517 hektara površine. Zona je smještena
nedaleko od naselja Velika i Mala Maslenjača. Pristup zoni je sa jugoistočne strane županijskom cestom (ŽC
3301) te lokalnom cestom (L37029) Mali Bastaji..
Članak 2.
Ostale odredbe Odluke o osnivanju Poduzetničke zone “Maslenjača“ (“Službeni glasnik Općine Đulovac br. 3/IX)
koje nisu obuhvaćene ovim izmjenama i dopunama ostaju na snazi.
Članak 3.
Ove izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Jaković,v.r.“

KLASA:302-01/16-01/1-2
URBROJ:2111/05-01-16-01
Đulovac, 24.06.2016.g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola 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: Jasna Erjavec, tajnik Vijeća Općine Đulovac.
Telefon: 043/382-028, telefaks: 043/382-027.
Naklada: 35 komada.
Tisak: Općina Đulovac.

