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1.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 360-01/16-01/1
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 1. kolovoz 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 izvođenjem radova na rekonstrukcija vodovodnog priključka u Đulovcu,
Frankopanska ulica br. 7
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Kozarčeva 19,
Daruvar. OIB: 07083287411 broj: 86/2016 od 01.08.2016. za izvođenjem radova na rekonstrukcija vodovodnog
priključka u Đulovcu, Frankopanska ulica br. 7 u ukupnom iznosu od 7.930,90 kn.
U cijenu je uračunat PDV.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Članak 2.

OPIS RADOVA/MATERIJALA
CIJEV VODOVODNA PE-HD DN 110
FAZ KOMAD T 100-80
KAPA KPV FI 125
VIJAK M16
MATICA M 16
BRTVA RAVNA EPDM FI 110
CIGLA PUNA
E-PH-D 100/110 MULTI JOINT
KOLJENO PE FI 110
PRIRUBNICE PE FI 110
SPOJNICE PE FI 110
TULJAK PE FI 110
UGRADBENA GARNITURA 1,50
ZASUN EV F4 DN 100
satnica VKV radnika
satniva PKV radnika
prijevoz materijala i opreme udaljenost do 10 km
UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Jed. mjera
met
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
h
h
sl

Količina
3
1
1
24
24
4
80
2
2
1
3
1
1
1
6
6
1

Cijena
(bez PDVa)
47,09
475,54
120,65
6,40
1,69
20,82
3,21
1174,48
204,47
149,76
79,63
73,03
181,44
828,00
83,00
51,00
40,00

Iznos
141,27
475,54
120,65
153,60
40,56
83,28
256,80
2348,96
408,94
149,76
238,89
73,03
181,44
828,00
498,00
306,00
40,00
6.344,72 kn
1.586,18 kn
7.930,90 kn
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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 radove.
Članak4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2016.-program 1004IZGRADNJA OBJEKATA, Pozicija:78-Izgradnja vodovodne mreže, Aktivnost-Akt.K100406-izgradnja sustava
vodoopskrbe, klasifikacija-42141-plinovod, vodovod, kanalizacija..
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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2.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 361-02/16-01-7
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 11. kolovoz 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 izgradnji
sanitarnog čvora (WC-a) uz mrtvačnicu u Đulovcu i izrade troškovnika za uređenje prostorija i okoliša
postojeće mrtvačnice u Đulovcu
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 izgradnji sanitarnog čvora (WC-a) uz mrtvačnicu u Đulovcu i izrade troškovnika za uređenje prostorija i okoliša
postojeće mrtvačnice u Đulovcu na izvođenju radova na dovršetku društvenog doma u Koreničanima-kompletno
uređenje do nivoa za uporabu u ukupnom iznosu od 2.488,75 kn.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
1

2

usluge stručnog nadzora izgradnje sanitarnog čvora
(WC-a) uz mrtvačnicu u Đulovcu prema glavnom
projektu (pomoćna zgrada u funkciji osnovne zgrade s
valjanim aktom) i ugovoru s odabranim izvoditeljem i
ugovornom troškovniku za iste radove
usluge izrade troškovnika za uređenje prostorija
postojeće mrtvačnice u Đulovcu i okoliša iste za
prikupljanje ponuda i izvođenje radova
UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Jed.
mjera
kom

Količin
a
1

kom

1

Cijena
(bez PDV-a)
1191,00

Iznos
1191,00

800,00

800,00
1.991,00 kn
497,75 kn
2.488,75 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: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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3.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 361-02/15-01/4-2
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 25. kolovoz 2016. godine
Na temelju članka 105. Zakona o javnoj nabavi („Narodne Novine“ br.90/11,83/13, 143/13 i 13/14) , članka 7.
Ugovora o radovima na izgradnji sanitarnog čvora društvenog doma u Batinjanima klasa: 361-02/15-01/4-1, urbroj:
2111/05-03-15-03 od 27.07.2015. i članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac” broj
2XII), općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju zahtjeva nadzornog inženjera za sklapanjem aneksa Ugovora o radovima na izgradnji
sanitarnog čvora društvenog doma u Batinjanima
Članak 1.
Ovim Odlukom prihvaća se zahtjev nadzornog inženjera Ivica Mihović, iz poduzeće IVICA trade ing d.o.o. iz
Daruvara broj: MI/ITI-01/15 od 20.06.2015. za sklapanjem aneksa Ugovora o radovima na izgradnji sanitarnog
čvora društvenog doma u Batinjanima klasa: 361-02/15-01/4-1, urbroj: 2111/05-03-15-03 od 27.07.2015. između
Općine Đulovac kao Naručitelja radova i poduzeća “BATINJANI BETON” d.o.o. iz Batinjana 129 kao Izvođača
radova potrebnih za dovršetak izgradnje sanitarnog čvora društvenog doma u Batinjanima u cijelosti kako bi se ista
stavila u funkciju prema namjeni i potrebi budućih korisnika.
Članak 2.
Aneks Ugovora o radovima na dovršetku izgradnje sanitarnog čvora društvenog doma u Batinjanima klasa: 36102/15-01/4-1, urbroj: 2111/05-03-15-03 od 27.07.2015. sklopit će se sukladno Obračunskom troškovniku više
izvedenih radova i vantroškovničkih radova potrebnih za dovršetak radova na izgradnji sanitarnog čvora društvenog
doma u Batinjanima nadzornog inžinjera Ivica Mihović, iz poduzeće IVICA trade ing d.o.o. iz Daruvara broj 0408/16 (2015) od kolovoza 2016. kojim se cijena ugovorenih radova povećava sa, ugovorenih i prethodno uredno
isplaćenih, 74.878.30 kuna (bez PDV-a) na 84.470,81 kuna (bez PDV-a), što predstavlja povećanje od 9.592,51
kuna (bez PDV-a) ) odnosno 11.990,64 kn sa PDV-om ili 12,81 %.
Članak 3.
Općina Đulovac će sa Izvođačem radova iz čl. 1. ove Odluke sklopiti aneks osnovnog ugovora br. 37/15 - PORLZ
354/1, klasa. 361-02/15-01/4-1, urbroj: 2111/05-03-15-03 od 27.07.2015. kojim se cijena ugovorenih radova u
iznosu od 74.878.30 kuna (bez PDV-a) povećava za iznos stvarno izvedenih radova koji iznosi 84.470,81 kuna
(bez PDV-a), što predstavlja povećanje od 9.592,51 kuna (bez PDV-a) odnosno 11.990,64 kn sa PDV-om.
Slijedom navedenog mijenja se članak 1. stavak 2. osnovnog Ugovora, koji sada glasi:
„Predviđeni iznos radova je :

84.470,81 kn

slovima: osamdestčetiritisućečetristosedamdesetkuna i 81/100

PDV po stopi 25% iznosi:

21.117,70 kn

Slovima:dvadestjednatisućastosedamnaestkunatkuna i 70/100

sveukupni iznos s PDV-om:

105.588,51 kn

slovima: stopettisućapetstoosamdestosamkuna i 51/100“
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Članak 4.
Razliku u ukupnom iznosu od 11.990,64 kn sa PDV-om, koju čini razliku cijene ugovorenih radova i stvarno
izvedenih radova , Općina Đulovac će , kao Naručitelja radova uplatit Izvoditelju u roku od 30 dana od
dostavljene i ovjerene okončane situacije na žiro račun IZVODITELJA IBAN HR88 2412009 1135002034 koji se
vodi kod Slatinske banke.
Članak 5.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Proračun
2015.-program 1004-IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost-Akt.K100403-Kapitalne donacije mjesnoj samoupravi,
Pozicija:184: Rekonstrukcija društvenog doma u Batinjanima , klasifikacija/konto-42124- Zgrade kulturnih
institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture i slično).
Članak 6.
. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
Općinski načelnik
Drago Hodak, v.r.
Obrazloženje:
Prema Obračunskom troškovniku više izvedenih radova i vantroškovničkih radova potrebnih za dovršetak radova
na izgradnji vatrogasnog doma u Đulovcu nadzornog inžinjera nadzornog inženjera Ivica Mihović, iz poduzeće
IVICA trade ing d.o.o. iz Daruvara broj 04-08/16 (2015) od kolovoza 2016. utvrđena je razlika izvršenih radova
prema osnovnom Ugovora o radovima na dovršetku izgradnje sanitarnog čvora društvenog doma u Batinjanima
klasa: 361-02/15-01/4-1, urbroj: 2111/05-03-15-03 od 27.07.2015. u iznosu od 3.179,71 kn (bez PDV-a) i te van
troškovnički radovi koji se odnose na obradu poda i stopa te uređenju-oblaganju dijela drvene konstrukcije zgrade
u iznosu od 6.412,80 kn (bez PDV-a) što ukupno predstavlja iznos od 9.592,51 kn (bez PDV-a) odnosno
11.990,64 kn sa PDV-om ili 12,81 %. , te je sukladno članku 105. st. 7. Zakona o javnoj nabavi („Narodne
Novine“ br.90/11,83/13, 143/13 i 13/14) bilo potrebno donijeti odluku o sklapanju aneksa osnovnog ugovora.
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4.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 361-02/16-01-8
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 14. rujan 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 modernizaciji
postojeće pristupne ceste za naselje Puklica i izrade nacrta za izvođenje cijevnog propusta na priključku
nerazvrstane ceste N1 Đulovac na javnu cestu ŽC (3301) i troškovnika za izvođenje radova
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda IVICA trade ing d.o.o. iz Daruvara, Trga kralja P. Krešimira IV/8
OIB:19987288904, broj: 10-09/16 od 14.09.2016. za pružanjem usluga : stručnog nadzora na izvođenju radova
na modernizaciji postojeće pristupne ceste za naselje Puklica i izrade nacrta za izvođenje cijevnog propusta na
priključku nerazvrstane ceste N1 Đulovac na javnu cestu ŽC (3301) i troškovnika za izvođenje radova u ukupnom
iznosu od 5.966,68 kn.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
1
2

usluge stručnog nadzora na izvođenju radova na
modernizaciji postojeće pristupne ceste za naselje
Puklica
izrada tehničkih nacrta za izvođenje cijevnog propusta
na priključku nerazvrstane ceste N1 Đulovac na javnu
cestu ŽC (3301) i troškovnika za izvođenje radova

Jed.
mjera
kom
kom

Količina
1

Cijena
(bez PDV-a)
3593,50

3593,50

1

1180,00

1180,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos

4.773,50 kn
1.193,38 kn
5.966,88 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: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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5.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 361-01/16-03-9
Urbroj: 2111/05-03-15-03
Đulovac, 07. rujan 2016. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine
Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), članka 6. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave
bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude LI-BRA d.o.o. za izvođenjem radova na izradi nadstrešnice za autobusno stajalište
u naselju Gornja Vrijeska
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se ponuda/predračun broj:2016-00021 od 07.09.2016. Obrta LI-BRA vlasnika
Josipa Jedvaja iz Male Maslenjače 21 OIB: 88827127859 zastupano po vlasniku Josipu Jedvaju za izradom
nadstrešnice za autobusno stajalište u naselju Gornja Vrijeska u ukupnom iznosu od 10.970,00 kn.
Ponuditelj nije obveznik PDV-a.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva nabavu i dobavu kuhinje što obuhvaća:
r.br.
1
2
3
4

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
USLUGA IZRADE KONSTRUKCIJSKE NASDTRŠNICE ZA
AUTOBUSNO STAJALIŠTE U NASELJU GORNJA
VRIJESKA
MATERIJAL POTREBAN ZA IZRADU KONSTRUKCIJE
MATERIJAL ZA OBLAGANJE BOČNIH STJENA I KROVA
MATERIJAL ZA TEMELJNO I ZAVRŠNO BOJANJE TE
VIJCI I OSTALI MATERIJAL ZA
UČVRŠČIVANJE

Jed.
mjera
kom
kom
kom
kom

Količina
1

Cijena
(bez PDV-a)
4680,00

Iznos

1
1
1

2680,00
2150,00
1460,00

2680,00
2150,00
1460,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

10.970,00 kn
0,00 kn
10.970,00 kn

4680,00

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 radove.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac za 2016. ,
Program:1004:IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost:K100404:CESTOVNA INFRASTRUKTURA, pozicija.77:
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, ekonomska klasifikacija:42131:Ceste.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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6.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 361-02/16-03/5
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 14. rujan 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 izradom parcelacijskog elaborata za k.č.br. 151/2 k.o. Puklica
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 30/01/01 od 08.08.2016. poduzeća METIDA d.o.o. za inžinjering
i posredovanje, Grubišno Polje, Trg bana J. Jelačića, OIB:36699107016 za izradu parcelacijskog elaborata k.č.br.
151/2 k.o. Puklica prema lokacijskoj dozvoli , klasa:UP/I-350-05/15-01/4 od 20.03.2015. i izmjeni i/ili dopuni
lokacijske dozvole, klasa: UP/I-350-05/16-01/2 od 23.02.2016. u ukupnom iznosu od 3.125,00 kn.
U cijenu nije uračunat PDV.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
1

izrada parcelacijskog elaborata k.č.br. 151/2 k.o. Puklica prema
lokacijskoj dozvoli , klasa:UP/I-350-05/15-01/4 od 20.03.2015. i
izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole, klasa: UP/I-350-05/16-01/2
od 23.02.2016

Jed.
mjera
kom

Količina
1

Cijena
(bez PDVa)
2500,00

UKUPNO:
SVEUKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
2500,00

2.500,00 kn
2.500,00 kn
625,00 kn
3.125,00 kn

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja
iz članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom, te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene usluge.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program
1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, AktivnostA1003304-održavanje komunalne
infrastrukture i objekata, pozicija. 63-Geodetsko-katastarske usluge, ekonomska klasifikacija:32375- Geodetskokatastarske usluge.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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7.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 402-08/16-01/4
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 20. rujan 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 PZ „Skočaj“ za nabavom i dobavom drva za ogrjev
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6.,
OIB:88945219889, broj 5 od 20.09.2016. za namavom i dobavom 32 kubna metra ogrjevnog drveta -bukve u
ukupnom iznosu od 12.000,00 kn.
U cijenu je uračunat PDV.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.
1

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
drvo za ofrjev bukva VM

Jed.
mjera
m³

Količina
32

Cijena
(bez PDV-a)
300,00

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

Iznos
9600,00
9.600,00 kn
9.600,00 kn
2.400,00 kn
12.000,00 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 1002-JAVNA
UPRAVA I ADMINISTRACIJA, Aktivnost-Akt.A100202-Pripremanje akata iz djelokruga JUO, pozicija:22, konto:32239- Ost. mat. za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)
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 kojima se namjerava sklopiti ugovor:
Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6.,

8.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 402-08/16-02-6
Urbroj: 2111/05-03-1516-03
Đulovac, 20. rujan 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 14. i 15. Pravilnika
o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („ Službeni glasnik
Općine Đulovac br. 2/2016), i članka 50. Statuta Općine Đulovac („ Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII),
Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeći
ZAKLJUČAK
o donaciji financijskih sredstava Udruzi pripadnika 24. MAD-a Daruvar
Članak 1.
Udruzi pripadnika 24. MAD-a Daruvar, Gajeva 22, OIB:01748914378, RNO: 0205131 odobrava se donacija
financijskih sredstava u iznosu od 500,00 kn kao pomoć za obilježavanje 25. obljetnice osnutka 24 mješovitog
artiljerijskog divizijuna.
Članak 2.

Općina Đulovac će s udrugom iz članka 1. ovog Zaključka kao korisnikom financijskih sredstava sklopiti
ugovor o izravnoj dodjeli sredstava koji će se objaviti u Registru korisnika sponzorstva i donacija.
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Udruga se obvezuje Općini Đulovac dostaviti izvještaj o utrošku doniranih financijskih sredstava.
Članak 2.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program:
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA, AktivnostA101103:Humanitarno socijalne udruge, pozicija:133,-Ostale udruge
račun:38119-Ostale udruge, a isplatiti će se na žiro račun Udruge broj ; HR69 2412009 1135001988.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja , a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.

9.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 402-08/16-02-6
Urbroj: 2111/05-03-1516-03
Đulovac, 20. rujan 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 14. i 15. Pravilnika
o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („ Službeni glasnik
Općine Đulovac br. 2/2016), i članka 50. Statuta Općine Đulovac („ Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII),
Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeći
ZAKLJUČAK
o donaciji financijskih sredstava Udruzi slijepih Daruvar
Članak 1.
Udruzi slijepih Daruvar, P. Preradovića 26, OIB:28633281937, odobrava se donacija financijskih sredstava u
iznosu od 500,00 kn kao pomoć za obilježavanje 60. obljetnice osnutka i rada..
Članak 2.

Općina Đulovac će s udrugom iz članka 1. ovog Zaključka kao korisnikom financijskih sredstava sklopiti
ugovor o izravnoj dodjeli sredstava koji će se objaviti u Registru korisnika sponzorstva i donacija.
Udruga se obvezuje Općini Đulovac dostaviti izvještaj o utrošku doniranih financijskih sredstava.
Članak 2.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program:
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA, AktivnostA101103:Humanitarno socijalne udruge, pozicija:133,-Ostale udruge
račun:38119-Ostale udruge, a isplatiti će se na žiro račun Udruge broj ; HR62 2340009 110001883.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja , a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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10.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 810-01/-16-02/3
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 01. rujna 2016.
Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) . članka 4. Odluke
o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Đulovac , klasa:810-01/16-02/1, urbroj:2111/03-16-03 od 17.03.2016. ,
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 dana 1. rujna 2016. godine donio je
RJEŠENJE
o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Đulovac
Članak 1.
U Stožer civilne zaštite Općine Đulovac imenuju se:
1. Tuna Ivić, zamjenik općinskog načelnika za načelnika stožera,
2. Božidar Nikolić, zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine Đulovac Đulovac za zamjenika načelnika
stožera,
3. Danko Stavinoha, voditelj Odjela za preventivne i planske poslove Područnog ureda zaštite i
spašavanja Bjelovara za člana,
4. Dražen Jošćak zapovjednik Policijske postaje Daruvar za člana,
5. Dalibor Pleskalt, pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja -Stanica Bjelovar, za člana,
6. Franjo Starčević, zapovjednik DVD-a Đulovac za člana,
7. Boris Benić, zapovjednik DVD-a Borova Kosa za člana,
Članak 2.
(1) Mandat članovima Stožera traje četiri godine, ukoliko im mandat ne istekne iz nekih razloga iz stavka 2. ovog
članka.
(2) Mandat članovima Stožera prestaje:
1. smrću,
2. pismenom ostavkom (danom zaprimanja ostavke u pisarnicu Općine Đulovac),
3. razrješenjem (danom donošenja odluke o razrješenju ukoliko u odluci o razrješenju nije određen drugi dana
razrješenja).
Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Stupanjem na snagu ovog rješenja , Rješenje o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Đulovac, klasa:
810-01/-16-02/2, urbroj:2111/05-03-16-03 od 18.03.2016. i Rješenje o imenovanju članova Stožera civilne zaštite
Općine Đulovac, klasa: 810-01/-16-02/3, urbroj:2111/05-03-16-03 od 26.04.2016.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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11.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 402-08/16-02/8
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 26. rujan 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 i 36/09) članka 50. Statuta Općine Đulovac(„ Službeni
glasnik Općine Đulova br 2/XII), Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o sufinanciranju školske prehrane za učenike iz obitelji s troje ili više djece
koji pohađaju Osnovnu školu u Đulovcu u škloskoj godini 2016./2017.
Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se Zahtjev Osnovne škole u Đulovcu, klasa:402-01/16-01/14, urbor:2111/05-31-161 od 21.09. 2016. za sufinanciranje školske prehrane za učenike iz obitelji s troje ili više djece koje pohađaju
osnovnu školu u Đulovcu i to za 15. učenika koji pohađaju područnu školu u Velikim Bastajima i 15. učenika koji
pohađaju Matičnu školu u Đulovcu na način da će se sufinancirati mliječni obrok dnevno u iznosu od 3,50 kn u PŠ
Veliki Bastaji i kombinirani obrok u iznosu od 4,50 kn i mliječni obrok u iznosu od 3,50 kn u MŠ Đulovac.
Osnovna škola Đulovac će mjesečno zatražiti refundaciju troškova obroka za učenike prema popisu u Zahtjev
Osnovne škole u Đulovcu, klasa: 402-01/16-01/15, urbor:2111/05-31-16-1 od 21.09. 2016.., a koji je sastavni dio
ove Odluke .
Članak 2.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program
1008- OBRAZOVANJE – pozicija 158-Prehrana, Aktivnost A100802-Osnovnoškolsko obrazovanje, konto:37224:sufinanciranje prehrane OŠ.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak, v.r.

str. 14

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“ broj 7/16
26. rujan 2016.

12.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 402-08/16-02-9
Urbroj: 2111/05-03-1516-03
Đulovac, 26. rujan 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 14. i 15. Pravilnika
o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („ Službeni glasnik
Općine Đulovac br. 2/2016), i članka 50. Statuta Općine Đulovac („ Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII),
Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeći
ZAKLJUČAK
o donaciji financijskih sredstava Udruzi slijepih gluhih i nagluhih Daruvar
Članak 1.
Udruzi gluhih i nagluhih Daruvar, P. Preradovića 26, OIB:13192741706, odobrava se donacija financijskih
sredstava u iznosu od 500,00 kn kao pomoć za obilježavanje 60. obljetnice osnutka i rada..
Članak 2.

Općina Đulovac će s udrugom iz članka 1. ovog Zaključka kao korisnikom financijskih sredstava sklopiti
ugovor o izravnoj dodjeli sredstava koji će se objaviti u Registru korisnika sponzorstva i donacija.
Udruga se obvezuje Općini Đulovac dostaviti izvještaj o utrošku doniranih financijskih sredstava.
Članak 2.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program:
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA, AktivnostA101103:Humanitarno socijalne udruge, pozicija:133,-Ostale udruge
račun:38119-Ostale udruge, a isplatiti će se na žiro račun Udruge broj ; HR882340009 1100049261.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak, v.r.
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13.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 400-06/16-01/1
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 23. rujan 2016. godine
Na temelju članka 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13),
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 , dana 23. rujna 2016. donosi
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JAVNE NABAVE
BAGATELNE VRIJEDNOSTI
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(1) U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih
sredstava, ovim se Pravilnikom uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe,
radova
i/ili
usluga,
procijenjene
vrijednosti
do
200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kuna za nabavu radova (u daljnjem tekstu:
nabava bagatelne vrijednosti) za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu. Zakon),
ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.
(2) U provedbi postupka nabave robe, radova i/ili usluga osim ovog Pravilnika, obvezno je primjenjivati i druge
važeće zakonske i podzakonske akte, kao i interne akte, a koji se odnose na pojedini predmet nabave u smislu
posebnih zakona (npr. Zakon o obveznim odnosima, Zakon o prostornom uređenju i gradnji i dr.).
Članak 2.
(1) Dužnosnicima Općine Đulovac u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa zabranjeno je utjecati na
dobivanje poslova ili ugovora o javnoj nabavi za nabavu robe, usluga i radova bagatelnih vrijednosti i/ili na koji
drugi način koristiti položaj dužnosnika kako bi utjecali na ovu nabavu radi postizanja osobnog probitka ili
probitka povezane osobe, neke povlastice ili prava, sklopili pravni posao ili na drugi način interesno pogodovali
sebi ili drugoj povezanoj osobi. O sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o
javnoj nabavi.
II.

PLANIRANJE:

Članak 3.
(1) Sukladno članku 20. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi, za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost
jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna za robe i usluge, odnosno 500.000,00 kuna
za radove, u plan nabave unose se podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave.
(2) U skladu sa Zakonom Općina Đulovac obvezna je donijeti Plan nabave.
(3) Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dostavlja općinskom načelniku prijedloge za izradu Plana nabave u
roku od 40 (četrdeset) dana od dana donošenja Proračuna.
(4) Plan nabave donosi općinski načelnik u roku od 60 dana od dana donošenja Proračuna.
(5) Plan nabave se objavljuje na web stranici Općine Đulovac, www.djulovac.hr. Plan nabave obvezno sadrži
podatke koji su propisani člankom 20. Zakona o javnoj nabavi.
III.

POKRETANJE POSTUPKA BAGATELNE NABAVE

Članak 4.
(1) Pripremu i provedbu postupaka nabave bagatelne vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna provode
ovlašteni predstavnici naručitelja koje na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog tijela imenuje općinski
načelnik internom odlukom, te određuje njihove obveze i ovlasti u postupku nabave bagatelne vrijednosti.
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(2) U pripremi i provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti moraju sudjelovati najmanje 3 (tri) ovlaštena
predstavnika, od kojih 1 (jedan) može imati važeći certifikat na području javne nabave u postupcima nabave
bagatelne vrijednosti procijenjene vrijednosti iznad 70.000,00 kuna.
(3) Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja su:
 priprema postupka bagatelne nabave: dogovor oko uvjeta vezanih uz predmet nabave, potrebnog
sadržaja dokumentacije/uputa za prikupljanje ponuda, tehničkih specifikacija, ponudbenih troškovnika i
ostalih dokumenata vezanih uz predmetnu nabavu,
 provedba postupka bagatelne nabave: slanje i objava Poziva za dostavu ponuda na web stranici
naručitelja, otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju ponuda, pregled i ocjena
ponuda, odabir najpovoljnije ponude sukladno uvjetima propisanim dokumentacijom/uputama za
prikupljanje ponuda, sastavljanje zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, rangiranje ponuda sukladno
kriteriju za odabir ponuda, odabir najpovoljnije ponude sukladno kriteriju za odabir i uvjetima propisanim
dokumentacijom/uputama za prikupljanje ponuda ili poništenje postupka.
(4) U pripremi i provedbi postupka bagatelne nabave moraju sudjelovati najmanje 3 (tri) ovlaštena predstavnika,
od kojih 1 (jedan) može imati važeći certifikat na području javne nabave u postupcima bagatelne nabave
procijenjene vrijednosti iznad 70.000,00 kuna.

Članak 5.
(1) Nabava bagatelne vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna (bez PDV-a) započinje danom slanja Zahtjeva
za pripremu i početak postupka nabave bagatelne vrijednosti.
(2) Zahtjev za pripremu i početak nabave sastoji se od: naziva podnositelja Zahtjeva (odjel, sektor, upravni odjel,
služba), naziva predmeta nabave, procijenjene vrijednosti nabave, planiranih sredstava (s PDV-om) i izvor
planiranih sredstava (pozicija i konto financijskog plana), roka isporuke/izvođenja/izvršenja, mjesta
isporuke/izvođenja/izvršenja, dinamike isporuke/izvođenja/izvršenja, uvjeta plaćanja, kontakt osobe (ime i
prezime osobe za kontakt, telefon, mail), opisa predmeta nabave i tehničke specifikacije te uvjeti (uz opis
predmeta nabave navesti i po potrebi dostaviti tehničke uvjete, prihvaćene norme/standarde i elaborate),
napomene u kojima su navedeni i svi ostali elementi i posebnosti koji su bitni za ispunjenje ugovornih obveza,
troškovnika predmeta nabave s točno definiranim stavkama po količini i jedinici mjere.
Članak 6.
(1) Odgovorna osoba naručitelja donosi Odluku o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti jednake ili veće
od 70.000,00 kuna koja se sastoji od: naziva predmeta nabave, rednog broja predmeta nabave u Planu
nabave, procijenjene vrijednosti nabave, iznosa planiranih sredstava (s PDV-om) i izvora planiranih sredstava
(pozicije i konto financijskog plana), podataka o osobama koje provode postupak, podataka o ponuditeljima
kojima će se uputiti poziv na dostavu ponude, ostali podaci.
IV. PROVEDBA POSTUPKA BAGATELNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD 70.000,00
KN (BEZ PDV-A)
Članak 7.
(1) Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna, provodi se izdavanjem
narudžbenice i/ili zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom po vlastitom izboru nakon
provedenog postupka prikupljanja i analize najmanje tri usporedive ponude. Usporedivost ponuda postiže
se na način da se gospodarskim subjektima dostavlja zahtjev za slanjem ponuda sa jednakim tehničkim
specifikacijama za predmetne robe, radove i usluge procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00kn.
(2) Narudžbenica obvezno sadrži podatke o: odjelu koji izdaje narudžbenicu, osobi koja pokreće nabavu, vrsti
roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te
ukupnih cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja, gospodarskom subjektu – (dobavljaču).
(3) Narudžbenicu potpisuje odgovorna osoba naručitelja.
(4) Za nabavu usluga iz stavka 1. obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju intelektualne i
osobne usluge, kao i kod stjecanja nefinancijske imovine.
(5) Ugovor potpisuje općinski načelnik.
(6) Evidenciju o izdanim narudžbenicama iz ovog članka vodi nadležna služba za javnu nabavu/financije.
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V. PROVEDBA POSTUPKA BAGATELNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD
70.000,00 KN (BEZ PDV-A) DO PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI 200.000,00 KN (BEZ PDV-A) ZA ROBU I
USLUGE TE 500.000,00 KN (BEZ PDV-A) ZA RADOVE
Članak 8.
(1) Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn
za robu i usluge te 500.000,00 kn za radove, naručitelj provodi slanjem Poziva na dostavu ponuda na
adresu najmanje tri (3) gospodarska subjekta po vlastitom izboru, i/ili objavljivanjem Poziva za dostavom
ponuda na internetskim stranicama Općine koji u tom slučaju mora biti dostupan najmanje trideset (30)
dana od dana objave.
(2) Ponude dostavljene na temelju objavljenog poziva na dostavu ponuda na internetskim stranicama Općine
uzimaju se u razmatranje pod istim uvjetima kao i ponude dostavljene na temelju poziva za dostavu
ponuda upućenog gospodarskim subjektima po vlastitom izboru.
(3) Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv na dostavu ponuda može se
uputiti najmanje jednom (1) gospodarskom subjektu bez objave na internetskim stranicama Općine, u
slučajevima:
1. kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, kod zaštite isključivih prava i na temelju isključivih prava
na temelju posebnih zakona i drugih propisa,
2. kod hotelskih i restoranskih usluga, odvjetničkih usluga, javnobilježničkih usluga, zdravstvenih usluga,
socijalnih usluga, usluga obrazovanja, konzultantskih usluga, konzervatorskih usluga, usluga vještaka,
usluga tekućeg održavanja skloništa kod kojih je uvjet da ponuditelj posjeduje ovlaštenje za obavljanje
poslova,
3. kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršenju započetih, a povezanih funkcionalnih
ili
prostornih
cjelina,
4. u slučaju provedbe nabave koja zahtijeva žurnost, te u ostalim slučajevima po Odluci naručitelja.
(4) Poziv na dostavu ponuda slanjem na adrese gospodarskih subjekata upućuje se na način koji omogućuje
dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o
uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom i sl.), a mora sadržavati najmanje: naziv naručitelja, redni
broj nabave iz Plana nabave, opis predmeta nabave i troškovnik, procijenjenu vrijednost nabave, kriterij
za odabir ponude, uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti (ako se traži), rok za dostavu ponude
uz naznaku datuma i vremena, način dostave ponuda, kontakt osobu, broj telefona i adresu elektroničke
pošte, te datum objave poziva na internetskim stranicama Općine.
(5) Rok za dostavu ponuda ne smije biti duži od petnaest (15) dana od dana upućivanja poziva odnosno
objave poziva na dostavu ponuda.
(6) Za odabir ponude dovoljna je jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja.
VI.

RAZLOZI ISKLJUČENJA, UVJETI, SPOSOBNOSTI I JAMSTVA

Članak 9.
(1) Naručitelj može u pozivu za dostavu ponuda odrediti razloge isključenja i uvjete sposobnosti ponuditelja.
VI.1. OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA:
Članak 10.
(1) Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka bagatelne nabave:
1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta
pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema
propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu
za zastupanje gospodarskog subjekta, sukladno odgovarajućoj odredbi propisa kojim se uređuje javna
nabava .
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2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno
osiguranje, osim ako mu sukladno posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena
odgoda plaćanja (primjerice, u postupku predstečajne nagodbe) u kojem slučaju se to dokazuje
dokumentom iz stavka 3. ovog članka
3. ako je ponudio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s ovim odjeljkom Odluke
4. ako je nad njime otvoren stečaj ili pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje
stečajnog postupka, ako je u postupku likvidacije ili je pokrenut prethodni postupak likvidacije po službenoj
dužnosti, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima,
ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta
gospodarskog subjekta
5. ako je gospodarski subjekt pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj u svezi s obavljanjem
profesionalne djelatnosti, odnosno za odgovarajuće djelo prema propisima države sjedišta gospodarskog
subjekta uz obvezan navod jednog ili više kaznenih djela ili prekršaja u svezi s obavljanjem profesionalne
djelatnosti koje će se koristiti kao razlog isključenja.
6. ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do početka postupka bagatelne nabave učinio
težak profesionalni propust koji naručitelj moći dokazati na bilo koji način.
7. ako je gospodarski subjekt izvršio radove, isporučio robu i/ili izvršio uslugu temeljem prethodnog
ugovora sa naručiteljem koji nije izvršen sukladno preuzetim ugovornim obvezama.

(2) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 1. i 5. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi
dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne
smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja/objave poziva za dostavu ponuda na internetskim
stranicama naručitelja.
(3) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 2. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi dostavlja
potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana
slanja/objave poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama naručitelja, ili važeći jednakovrijedni
dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta.
(4) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 4. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi dostavlja
izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne
smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana slanja/objave poziva za dostavu ponuda na internetskim
stranicama naručitelja ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo
u državi sjedišta gospodarskog subjekta.
VI.2. UVJETI SPOSOBNOSTI:
Članak 11.
(1) Naručitelj u pozivu za dostavu ponuda obvezno određuje uvjete pravne i poslovne sposobnosti koje
ponuditelj dokazuje i to:
1. upisom u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Upis u odgovarajući registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta
gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja/objave poziva za dostavu
ponuda na internetskim stranicama naručitelja,
2. Posjedovanjem određenog ovlaštenja ili članstva u određenoj organizaciji kako bi mogao izvršiti
određeni ugovor.
Članak 12.
(1) Naručitelj u pozivu za dostavu ponuda može odrediti uvjete financijske sposobnosti koje ponuditelj
dokazuje s jednim ili više dokumenata, i to:
1. dokumentom izdanim od bankarskih ili drugih financijskim institucija kojim se dokazuje solventnost
gospodarskog subjekta,
2. dokazom o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti,
3. izjavom o ukupnom prometu gospodarskog subjekta i, po potrebi, o prometu u području koje je
obuhvaćeno predmetom nabave za razdoblje do najviše tri posljednje dostupne financijske godine, ovisno
o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o ovim
prometima dostupna.

str. 19

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“ broj 7/16
26. rujan 2016.
(2) Naručitelj uz navod o traženom dokumentu kojim ponuditelj dokazuje financijsku sposobnost, obvezno
navodi minimalnu razinu sposobnosti koja mora biti vezana i razmjerna uz predmet nabave.
Članak 13.
(1) Naručitelj u pozivu za dostavu ponuda može odrediti uvjete tehničke i stručne sposobnosti koje ponuditelj
dokazuje s jednim ili više dokaza, i to:
1. popisom ugovora o isporuci roba, izvođenju radova i/ili izvršenju usluga izvršenih u godini u kojoj je
započeo postupak bagatelne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži:
vrijednost ugovora, datum isporuke robe, izvođenja radova i/ili izvršenja usluga i naziv druge ugovorne
strane. Popisu se kao dokazu o urednoj isporuci roba, izvođenju radova i/ili izvršenju usluga obvezno
prilaže potvrda potpisana ili izdana od druge ugovorne strane. Potvrda obvezno sadrži: vrijednost ugovora
iskazana sa ili bez PDV-a, datum isporuke robe, izvođenja radova i/ili izvršenja usluga, mjesto isporuke
roba, izvođenja radova i/ili izvršenja usluga, naziv druge ugovorne strane te navod o urednom izvršenju
ugovora. U nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je
potrebno, naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde,
2. Navodom o tehničkim stručnjacima ili tehničkim odjelima koji će biti uključeni u ugovor, neovisno o tome
pripadaju li oni gospodarskom subjektu, a posebice o osobama odgovornima za kontrolu kvalitete,
3. obrazovne i stručne kvalifikacije dobavljača i/ili osoba njegova voditeljskog kadra, a posebice osobe ili
osoba odgovornih za poslove vezane za izvršenje predmeta nabave,
4. Uzroci, opisi i/ili fotografije proizvoda čija se autentičnost na zahtjev naručitelja mora potvrditi,
5. Izjava o prosječnom godišnjem broju radnika izvođača radova i broju voditeljskog osoblja u posljednje
tri godine,
6. Izjava o alatima, uređajima ili tehničkoj opremi koja je izvođaču radova na raspolaganju u svrhu
izvršenja ugovora.
(2) Naručitelj uz navod o traženom dokumentu kojim ponuditelj dokazuje tehničku i stručnu sposobnost,
obvezno navodi minimalnu razinu sposobnosti koja mora biti vezana i razmjerna uz predmet nabave.
Članak 14.
(1) Ako naručitelj navodi minimalnu razinu sposobnosti a kao dokaz financijske sposobnosti traži visinu
ukupnog prometa, smatra se da je uvjet razmjeran predmetu nabave ako tražena visina ne prelazi
dvostruki iznos procijenjene vrijednosti nabave.
(2) Ako naručitelj navodi minimalnu razinu sposobnosti a kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti traži popis
ugovora, smatra se da je uvjet:
1. vezan uz predmet nabave, ako se traži dokaz o izvršenju istog ili sličnog, odnosno istih ili sličnih ugovora
kao što je predmet nabave,
2. Razmjeran predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave, u sljedećim slučajevima:
- kada se traži dokaz o izvršenju jednog ugovora, kada njegov iznos nije viši od procijenjene vrijednosti
nabave;
- kada se traži dokaz o izvršenju više ugovora, ako njihov zbrojni iznos nije viši od procijenjene vrijednosti
nabave.
Članak 15.
(1) Naručitelj može zahtijevati prilaganje potvrde (certifikata) o sukladnosti gospodarskog subjekta s
određenim normama osiguranja kvalitete koje izdaju neovisna tijela. U tom slučaju naručitelj mora uputiti
na sustave osiguranja kvalitete koji se temelje na odgovarajućim hrvatskim normama kojima su
prihvaćene europske norme. Sustavi osiguranja kvalitete na koje upućuje naručitelj moraju biti potvrđeni
(certificirani) od tijela koja udovoljavaju hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske norme za
osposobljenost tijela koja potvrđuju sustave osiguravanja kvalitete
(2) Naručitelj mora priznati jednakovrijedne potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava osiguranja kvalitete
izdane od tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim državama članicama.
(3) Naručitelj mora od gospodarskog subjekta prihvatiti i druge dokaze o jednakovrijednim mjerama
osiguranja kvalitete.
Članak 16.
(1) Tehničke specifikacije određuju se u pozivu za dostavu ponuda.
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Tehničke specifikacije moraju omogućiti jednak pristup ponuditeljima te omogućiti podnošenje ponuda
koje odražavaju različitost tehničkih rješenja.
Članak 17.
Troškovnik koji izrađuje naručitelj u pozivu za dostavu ponuda sastoji se od jedne ili više stavki.
Stavka troškovnika sadrži najmanje polja kojima se navodi: tekstualni opis stavke, jedinica mjere po kojoj
se stavka obračunava, a koja može biti izražena u komadima, jedinici mase, drugim mjernim jedinicama
ili paušalu, količina stavke (točna količina stavke, okvirna količina stavke, predviđena količina stavke ili
procijenjeni udio stavke), cijena stavke (po jedinici mjere), zbirna cijena više stavki (zbroj cijena više stavki
na koje se odnosi zbirni procijenjeni udio), ako je primjenjivo, ukupna cijena stavke, cijena ponude bez
poreza na dodanu vrijednost (zbroj svih ukupnih cijena stavki).
Ponuditelji su obvezni ispuniti sve stavke troškovnika.

Članak 18.
(1) Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva sukladno ovoj Odluci ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj
preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
VI. 3. JAMSTVA:
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Članak 19.
Naručitelj u postupku bagatelne nabave može od gospodarskih subjekata tražiti sljedeće vrste jamstava:
1. jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine
valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 9. stavka 1. točke 3. ovog Pravilnika, odbijanja
potpisivanja ugovora o javnoj nabavi odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora,
2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza,
3. jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku
ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete,
4. Jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi
s obavljanjem određene djelatnosti.
Bez obzira koje je sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani
polog u traženom iznosu.
Jamstvo za ozbiljnost ponude se određuje u apsolutnom iznosu koji ne smije biti viši od 5% procijenjene
vrijednosti nabave.
Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.
Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, naručitelj mora tražiti njihovo
produženje. U tu svrhu ponuditelju se daje primjereni rok.
Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka
postupka bagatelne nabave, a presliku jamstva pohraniti.

Članak 20.
(1) Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane
za poziv za dostavu ponuda, a naručitelj je dužan odgovor staviti na raspolaganje na istim internetskim
stranicama na kojima je objavio poziv za dostavu ponuda bez navođenja podatka o podnositelju zahtjeva.
Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan odgovor staviti na raspolaganje
najkasnije tijekom četvrtoga dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku bagatelne
nabave. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom šestog dana prije dana u
kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave.
VII.

ZAPRIMANJE, IZRADA I DOSTAVA PONUDA

Članak 21.
(1) Svaka pravodobno dostavljena ponuda upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj
prema redoslijedu zaprimanja.
(2) Ako je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, ona se upisuje u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva
redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Ponuda se u tom slučaju smatra zaprimljenom u trenutku
zaprimanja posljednje izmjene i/ili dopune ponude.
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Upisnik je sastavni dio zapisnika o javnom otvaranju ponuda. U slučaju kada nema javnog otvaranja
ponuda upisnik je sastavni dio zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.
Na omotnici ponude naznačuje se datum i vrijeme zaprimanja, te redni broj ponude prema redoslijedu
zaprimanja.
Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda,
ali se evidentira kod naručitelja kao zakašnjela ponuda, obilježava se kao zakašnjela te neotvorena vraća
pošiljatelju bez odgode.
Do trenutka javnog otvaranja ponuda nije dopušteno davanje informacija o zaprimljenim ponudama.
Upisnik o zaprimanju ponuda i ponude ne smiju biti dostupne neovlaštenim osobama.

Članak 22.
(1) Ponuda je izjava pisane volje ponuditelja da isporuči robu, pruži usluge ili izvede radove sukladno uvjetima
i zahtjevima navedenima u pozivu za dostavu ponuda.
(2) Ponuda sadrži: popunjeni ponudbeni list, jamstvo za ozbiljnost ponude, ako je traženo, dokumente kojima
ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja, tražene dokaze sposobnosti, popunjeni troškovnik,
ostalo traženo u pozivu na dostavu ponuda (uzorci, katalozi, tehnička dokumentacija, fotografije, skice,
izjave itd.).
(3) Ponudbeni list iz stavka 2. ovoga članka najmanje sadrži: naziv i sjedište naručitelja, naziv i sjedište
ponuditelja, adresa, OIB, broj računa, navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost,
adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba ponuditelja, broj telefona, broj faksa, predmet
nabave, cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu vrijednost, cijenu
ponude s iznosom poreza na dodanu vrijednost, rok valjanosti ponude, datum i potpis ponuditelja.
(4) Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova na način da čini
cjelinu. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući
naknadno vađenje ili umetanje listova.
(5) Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica
ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio
započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio
ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.
Ponude se pišu neizbrisivom tintom.
(6) Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti
potvrđeni potpisom ponuditelja.
Članak 23.
(1) Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama, a u drugoj valuti samo ako je naručitelj to izričito odredio u
pozivu za dostavu ponuda.
(2) Cijena ponude piše se brojkama.
(3) U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
Članak 24.
(1) Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom: naziva naručitelja, naziva ponuditelja,
naziva predmeta nabave, evidencijskog broja nabave i „ne otvaraj”.
(2) Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.
(3) Izmjena i/ili dopuna ponude dostavljaju se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da
se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.
VIII.

OTVARANJE, PREGLED I OCJENA PONUDA
VIII.1. OTVARANJE PONUDA:

Članak 25.
(1) Otvaranje ponuda je javno kod postupka bagatelne vrijednosti procijenjene vrijednosti jednake ili veće od
70.000,00 kuna.
(2) Javno otvaranje ponuda započinje na naznačenome mjestu i u naznačeno vrijeme, istodobno s istekom
roka za dostavu ponuda.
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Kod postupaka procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna do 70.000,00 kuna po isteku
roka za dostavu ponuda, a najkasnije 3 (tri) dana od isteka navedenog roka, najmanje 2 (dva) ovlaštena
predstavnika naručitelj otvaraju ponude i o tome sastavljaju zapisnik.
Ponude otvaraju najmanje 2 (dva) ovlaštena predstavnika naručitelja.
Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe.
Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici javnog
naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.
Obvezno se sastavlja zapisnik o javnom otvaranju ponuda koji se odmah uručuje svim ovlaštenim
predstavnicima ponuditelja nazočnim na javnom otvaranju ponuda, a ostalima na pisanih zahtjev.
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda sastoji se od: naziva i sjedišta naručitelja, naziva predmeta nabave,
evidencijskog broja nabave, navode o danu slanja poziva za dostavu ponuda, navoda o roku za dostavu
ponuda, datuma i sata početka postupka otvaranja ponuda, imena i prezimena ovlaštenih predstavnika
naručitelja, imena i prezimena ovlaštenih predstavnika ponuditelja, naziva i sjedišta ponuditelja, cijena
ponude bez PDV-a i cijena ponude sa PDV-om, naznaku je li ponuda potpisana, primjedbe ovlaštenih
predstavnika naručitelja i ovlaštenih predstavnika ponuditelja na postupak javnog otvaranja, ako ih ima,
datuma i sata završetka postupka otvaranja ponuda, potpisa ovlaštenih predstavnika naručitelja i
ovlaštenih predstavnika ponuditelja.
Članak 26.
Na početku javnog otvaranja ponuda navodi se predmet nabave, ime i prezime nazočnih ovlaštenih
predstavnika naručitelja, te ime i prezime nazočnih ovlaštenih predstavnika ponuditelja.
Ponude se otvaraju prema rednom broju iz upisnika o zaprimanju ponuda. Kada je dostavljena izmjena
i/ili dopuna ponude, prvo se otvara izmjena i/ili dopuna ponude te potom osnovna ponuda.
Za svaku otvorenu ponudu utvrđuje se je li potpisana te od koliko je dijelova izrađena.
Iz svake otvorene ponude obvezno se naglas čita: 1. naziv i sjedište ponuditelja, a u slučaju zajednice
ponuditelja naziv i sjedište svakog člana zajednice ponuditelja, 2. cijena ponude bez poreza na dodanu
vrijednost i cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.
Nakon čitanja podataka iz stavka 4. ovoga članka iz pojedine ponude, naručitelj mora omogućiti
ovlaštenim predstavnicima ponuditelja uvid u ponudbeni list te ponude.
Ovlaštenim predstavnicima ponuditelja mora se omogućiti davanje primjedbi na postupak javnog otvaranja
ponuda.
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda se odmah stavlja na uvid, provjeru sadržaja i potpis nazočnim
ovlaštenim predstavnicima ponuditelja.
Ako netko od nazočnih ovlaštenih predstavnika ponuditelja odbije potpisati zapisnik o javnom otvaranju
ponuda, naručitelj će o tome sastaviti bilješku koja se prilaže zapisniku.
VIII.2. PREGLED I OCJENA PONUDA:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Članak 27.
Ovlašteni predstavnici naručitelja pregledavaju i ocjenjuju ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz poziva
za dostavu ponuda.
Pregled i ocjena ponuda tajni su do donošenja obavijesti naručitelja.
U postupku pregleda o ocjene ponuda može sudjelovati najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja
koji posjeduje važeći certifikat u području javne nabave. Postupak pregleda o ocjene ponuda obavljaju
stručne osobe i/ili stručne službe naručitelja, te ako je potrebno neovisne stručne osobe.
O postupku pregleda i ocjene sastavlja se zapisnik.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda sastoji se od: naziva i sjedišta naručitelja, naziva predmeta nabave,
evidencijskog broja nabave, navoda o danu slanja poziva za dostavu ponuda, navoda o roku za dostavu
ponuda, datuma i sata početka postupka pregleda i ocjene ponuda, imena i prezimena ovlaštenih
predstavnika naručitelja, cijena ponuda bez PDV-a i cijena ponuda s PDV-om, analitičkog prikaza traženih
i danih dokaza sposobnosti ponuditelja, jamstva ako je traženo, analize ponuda vezano za ispunjenje
zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija, razloga za odbijanje ponuda uz
objašnjenje, rangiranja valjanih ponuda sukladno kriteriju za odabir, naziva ponuditelja s kojim će se
sklopiti ugovor, prijedloga odgovornoj osobi naručitelja za donošenje Obavijesti o odabiru ili Obavijesti o
poništenju, s obrazloženjem.
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(6) Sposobnost ponuditelja mora postojati u trenutku otvaranja ponuda.
(7) U postupku pregleda i ocjene ponuda, ovlašteni predstavnici naručitelja sljedećim redoslijedom
provjeravaju valjanost ponude:
1. razloge isključenja, ako su traženi,
2. jamstvo za ozbiljnost ponude, ako je traženo,
3. Ispunjenje uvjeta sposobnosti,
4. računsku ispravnost ponude,
5. ispunjenje zahtjeva vezanih za opis predmeta nabave i tehničke specifikacije,
6. Ispunjenje ostalih uvjeta iz poziva za dostavu ponuda.
IX.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

X.

ODBIJANJE PONUDE

Članak 28.
(1) Kriterij za odabir ponude može biti najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda, prema odabiru
naručitelja. Ako se naručitelj odluči za kriterij ekonomski najpovoljnije ponude, razradit će njene
podkriterije i metodologiju primjene s obzirom na kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske i
funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, datum isporuke i rok isporuke
ili rok izvršenja i dr. te je u zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda potrebno obrazložiti izabranu
ponudu.
Članak 29.
(1) Nevaljana ponuda je ponuda koja zbog objektivnih razloga ne može biti odabrana, primjerice zakašnjelo
dostavljena ponuda, ponuda ponuditelja kod kojeg su stečeni razlozi za isključenje, ponuda ponuditelja
koji nije dokazao svoju sposobnost u skladu s pozivom za dostavu ponuda, ponuda kojoj nedostaje
jamstvo za ozbiljnost ponude, ponuda čija je cijena veća od osiguranih sredstava za nabavu, ponuda s
neuobičajeno niskom cijenom.
(2) Neprikladna ponuda je ponuda koja u cijelosti ne odgovara potrebama naručitelja u opisu predmeta
nabave i tehničkim specifikacijama.
Članak 30.
(1) Naručitelj je obvezan provjeriti računsku ispravnost ponude.
(2) Ukoliko se utvrdi računska pogreška od 5% i manja, naručitelj će ispraviti računske pogreške koje otkrije
i o tome odmah obavijestiti ponuditelja čija je ponuda ispravljena, te će od ponuditelja zatražiti da u roku
3 (tri) dana od dana primitka obavijesti potvrdi prihvaćanje ispravka računske pogreške. Ispravci se u
ponudi jasno naznačuju.
Članak 31.
(1) Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ponude ili neuobičajeno niska pojedina jedinična
cijena što dovodi u sumnju mogućnost isporuke robe, izvođenja radova ili pružanja usluga koji su predmet
nabave, naručitelj može odbiti takvu ponudu. Kod ocjene cijena naručitelj uzima u obzir usporedne
iskustvene i tržišne vrijednosti te sve okolnosti pod kojima će se izvršavati određeni ugovor o nabavi.
(2) Prije odbijanja ponude iz stavka 1. ovoga članka naručitelj mora pisanim putem od ponuditelja zatražiti
objašnjenje s podacima o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnima za izvršenje ugovora. U tu
svrhu ponuditelju se daje rok od 3 dana od dana primitka zahtjeva.
Članak 32.
(1) Naručitelj je obvezan na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponude odbiti:
1. ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude ako je traženo, odnosno ako
dostavljeno jamstvo nije valjano,
2. ponudu ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost u skladu s pozivom za dostavu ponuda,
3. ponudu koja nije cjelovita,
4. ponudu čija je cijena veća od procijenjene vrijednosti predmeta nabave,
5. ponudu koja je suprotna odredba poziva za dostavu ponuda,
6. ponudu u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu,
7. ponudu koja ne ispunjava uvjete vezane za svojstva predmeta nabave pa time ne ispunjava zahtjeve
iz dokumentacije za nadmetanje,
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8. ponudu za koju ponuditelj nije pisanim putem prihvatio ispravak računske pogreške,
9. ponude podnositelja koji je dostavio dvije ili više ponuda u kojima je ponuditelj,
10. ponudu nepozvanog gospodarskog subjekta,
11. ponudu ponuditelja koji unutar postavljenog roka nije dao zatraženo objašnjenje ili njegovo objašnjenje
nije za naručitelja prihvatljivo.
ODABIR I PONIŠTENJE POSTUPKA

Članak 33.
(1) Kod nabave bagatelne vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn naručitelj na osnovi rezultata pregleda
i ocjene ponuda donosi Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude koji se temelji na kriteriju za odabir
ponude.
(2) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude obavezno sadrži: 1. podatke o naručitelju, 2. predmet nabave za
koje se donosi obavijest, 3. naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi, 4.
razloge odbijanja ponuda, 5. datum donošenja i potpis odgovorne osobe naručitelja.
(3) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude zajedno sa preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni
ponuda naručitelj je obvezan bez odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način
(dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na
internetskim stranicama naručitelja).
(4) Rok za donošenje Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude iznosi deset (10) dana od isteka roka za
dostavu ponuda. Naručitelj objavom obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude odnosno njenom izvršenom
dostavom na dokaziv način stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi.
Članak 34.
(1) Naručitelj će poništiti postupak nabave bagatelne vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn iz razloga
propisanih člankom 100. ZJN.
(2) Ako postoje razlozi za poništenje postupka, naručitelj bez odgode donosi Obavijest o poništenju postupka
nabave bagatelne vrijednosti u kojoj navodi: 1. podatke o naručitelju, 2. predmet nabave, 3. obavijest o
poništenju, 4. obrazloženje razloga poništenja, 5. datum donošenja i potpis odgovorne osobe naručitelja.
(3) Rok za donošenje Obavijesti o poništenju postupka bagatelne nabave iznosi deset (10) dana od isteka
roka za dostavu ponuda.
(4) Obavijest o poništenju postupka bagatelne nabave s preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni
ponuda naručitelj je obvezan bez odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način
(dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na
internetskim stranicama naručitelja).
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 35.
(1) Postupci pokrenuti po Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti («Službeni glasnik Općine
Đulovac« broj 1/XIII) dovršiti će se po odredbama ovog Pravilnika.
Članak 36.
(1) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju vrijediti odredbe Pravilnika o provedbi postupka javne nabave
bagatelne vrijednost, («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 1/XIII).
Članak 37.
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Đulovac“, a objavit će se i na
mrežnoj stranici općine, www.djulovac.hr
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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14.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 400-06/15-01/1-2
Ur. broj: 2111/05-01-16-01
Đulovac, 23. rujan 2016.
Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Đulovac
("Službeni glasnik Općine Đulovac" br. 2/XII), a po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine
Đulovac na 18. sjednici VI. Saziva održanoj dana 23. rujna 2016. donosi
POLUGODIŠNJE IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ĐULOVAC ZA RAZDOBLJE 01.
01.2016. - 30. 06. 2016. godine
Članak 1.
Proračun Općine Đulovac za razdoblje 01.01.2016. do 30.06.2016. (u daljnjem tekstu: Proračun) ostvaren je kako
slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja

Ostvareno
30.06. 2015.
1
2569447,47

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
UKUPNO PRIHODA
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
UKUPNO RASHODA
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK

I. rebalans 2016.
2

Ostvareno
30.06.2016.
3

12090600,00

Indeks
3/1
4

indeks
3/2
5

2644418,53

102,92

21,87

31729,49

583000,00

94234,64

296,99

16,16

2601176,96

12673600,00

2738653,17

105,29

21,61

1702700,74

5114600,00

1587499,07

93,23

31,04

177512,22

7309000,00

167433,29

94,32

2,29

1880212,96

12423600,00

1754932,36

93,34

14,13

720964,00

250000,00

983720,81

136,45

393,49

B. RAČUN FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja

0,00

0,00

0,00

126239,67

250000,00

124863,23

98,91

49,95

NETO FINANCIRANJE

-126239,67

-250000,00

-124863,23

98,91

49,95

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ
PRETHODNIH GODINA

-286135,98

0,00

-532225,18

308588,35

0,00

326632,40

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

VIŠAK/MANJAK+NETO
FINANCIRANJE+RASPLOŽIVA SREDSTAV
IZ PRETHODNIH GODINA

Članak 2.
Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu
financiranja za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine .
Članak 3.
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske pričuve,
Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i
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izdataka sastavni su dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za razdoblje 01.01.2016.
do 30.06.2016.
Članak 4.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Đulovac za razdoblje 01.01.2016. g. do 31.12.2016. g. stupa
na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Đulovac" a objavit će se i na internetskim
stranicama Općine Đulovac.
Klasa: 400-06/15-01/1-2
Ur. broj: 2111/05-01/15-01
Đulovac, 23. rujan 2016.

PRILOG:
I. OPĆI DIO
A) OPĆI DIO-PRIHODI I PRIMICI
A) OPĆI DIO- RASHODI I IZDACI
B) OPĆI DIO -RAČUN FINANCIRANJA
II. POSEBNI DIO RASHODI I IZDACI
III. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

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.

