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Odluka o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem radova na jesenjoj košnji
bankina nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac
Odluka o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na jesenjoj košnji bankina nerazvrstanih cesta na
području Općine Đulovac
Odluka o sufinanciranju školske prehrane za učenike iz obitelji s troje ili više djece koji pohađaju Osnovnu
školu u Đulovcu u škloskoj godini 2016./2017.
Odluka o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na rekonstrukciji
nerazvrstane ceste za naselje Puklica (modernizaciji cca 140 m' nerazvrstane ceste N 1 Đulovac (ŽC3301)
–Puklica (LC37134) od stacionaže 37 do stacionaže 46), ev. br. nabave E-6-2/2016-BN
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova redovnog
i interventnog održavanja javne rasvjete na području Općine Đulovac
Odluku o imenovanju Povjerenstva za raspisivanju javnog natječaja za prikupljanja ponuda za obavljanje
komunalnih poslova redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete na području Općine Đulovac
Zaključak o donaciji financijskih sredstava Udruzi JOB
Odluka o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga stručnog nadzora na izvođenju radova na
rekonstrukciji dijela nerazvrstane ceste za naselje Puklica (modernizaciji cca 140 m' nerazvrstane ceste
N 1 Đulovac (ŽC3301) –Puklica (LC37134) od stacionaže 37 do stacionaže 46).
Odluka o prihvaćanju ponude ELMO d.o.o. za izvođenjem radova na dobavi i ugradnji uklopnih satova sa
luksomatom i svjetlosnim sondama za regulaciju paljenje i gašenje javne rasvjete-područje Pogonskog
ureda HEP ODS Grubišno Polje
Odluka o prihvaćanju ponude ARHITEKTURA d.o.o. za izradom tehničke dokumentacije (Glavni projektprojekt uređenja prometnih površina) za izgradnju parkirališta u Đulovcu na k.č.br. 143/2, 413/2 i 1/2
Odluku o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje komunalnih poslova zimskog održavanja
nerazvrstanih cesta i drugih nerazvrstanih javnih prometnih površina na području Općine Đulovac za
razdoblje prosinac 2016. – travanj 2020. godine
Odluku o imenovanju Povjerenstva za raspisivanju javnog natječaja za prikupljanja ponuda za obavljanje
komunalnih poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta i drugih nerazvrstanih javnih prometnih
površina na području Općine Đulovac

Odluka o prihvaćanju ponude ARHITEKTURA d.o.o. za izradom tehničke dokumentacije (
(projekt+troškovnik) za uklanjanje građevine bruto površine cca 100 m2 na k.č.br. 54/1 k.o.
Đulovac
Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost
Odluka o prihvaćanju ponude ELMO d.o.o. za izvođenjem radova na dobavi i ugradnji uklopnih satova sa
luksomatom za regulaciju paljenje i gašenje javne rasvjete na trafostanicama u naseljima koje pokriva HEP
ODS Elektra Križ -Pogon Daruvar

Odluka o prihvaćanju ponude METIDA d.o.o. za izradom natječajne dokumentacije
Odluka o plaćanju novčane naknade
OPERETIVNI PLAN zimske službe za sezonu 2016./2017.-2019./2020.
Odluka o Prihvaćanju ponude METIDA d.o.o. za izradom parcelacijskog elaborata
Odluka o isplati božićnice službenicima i namještenicima JUO Općine Đulovac
Odlukao isplati naknade za dar u prigodi dana Sv. Nikole
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„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“ broj 8/16
30. studeni 2016.

1.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 363-05/15-01/3
Urbroj: 2111/05-03-15-03
Đulovac, 19. 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 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 izvođenjem radova na jesenjoj košnji
bankina nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac
Članak 1.
NAZIV PREDMETA NABAVE:
Naručitelj: Općina Đulovac, Đurđina 132, 42 532 Đulovac; MB:02554666, OIB: 83207178681, objavljuje početak
postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem radova na jesenjoj košnji bankina nerazvrstanih cesta
na području Općine Đulovac
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: 15-2
Evidencijski broj nabave: E-15-2/2016-BN
Članak 3.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne iznosi 16.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost
(PDV).
IZVOR FINANCIRANJA:
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac za 2016.- godinu ;program
1003-ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, Pozicija:53-Održavaje zelenila i košnja travnjaka,
Aktivnost-Akt.K100302-Održavanje čistoće javnih površina, klasifikacija-323-Rashodi za usluge
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.
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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.

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 namjerava sklopiti ugovor:
Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6., OIB:88945219889
OSTALI PODACI.

Članak 6.
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 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.

2.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 363-05/15-01/4
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 22. 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 za izvođenjem radova na jesenjoj košnji bankina nerazvrstanih cesta
na području Općine Đulovac
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 06/2016 od 22.09. 2016. Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz
Đulovca, bana J.Jelačića 6., OIB:88945219889, za izvođenjem radova na košnji bankina nerazvrstanih cesta
na području Općine Đulovac u ukupnom iznosu od 19.471,88 kn.
U cijenu je uračunat PDV.
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Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :

Članak 2.

oznaka
ceste
N1
N2
N3a
N3b
N5
N6
N7
N8
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18b
N19
N20a
N20b

Đulovac(D34)-Puklica(L37134)
M.Bastaji (L37129)-Maslenjača
Maslenjača (D34)-Maslenjača(L37127)
Maslenjača (N3a)-Maslenjača(L37127)
Batinjani (D34)-Batinjani(L37152)
Batinjani (D34)-B. Rijeka(L37152)
B.Rijeka (D34)- B.Rijeka(L37152)
Vukovje(L37152)-Vukovje(L37152)
Batinjani(D34)-D.Vrijeska(L3122)
Maslenjača(L37127)-Maslenjača(N2)
M.Bastaji (L37129)-Maslenjača(N4)
M.Bastaji (L37129)-B.Brđani(L37128)
Potočani(D34)-Katinac(D34)
Potočani(D34)-Đulovac(D34)
Đulovac(L40022)-Đulova
S.Krivaja(L37135)-granica općine za Levinovac
Kravljak(D34)-Kravljak (N18a)
D.Cjepidlake(L40022)-M.B.Gora(N18a)
M.B.Gora (N18a)-V.B.Gora
V.B.Gora(N20a)-V.B.Gora

N20c

V.B.Gora(N20a)-V.B.Gora

N22

B.Brđani(37128)-D.Cjepidlake(L40022)
B.Brđani(37128)-M.Miletinac-granica općine za
Djakovac
V.Bastaji (D34)- Škodinovac

N23
N24

naziv nerazvrstane ceste

UKUPNO m:

duljinabankina 1/m
1220
2120
1150
175
1025
1200
1555
875
3160
810
1680
3175
2585
3870
1570
4220
1665
2730
3550
1425

duljinabankina 2/m
1220
2120
1150
175
1025
1200
1555
875
3160
810
1680
3175
2585
3870
1570
4220
1665
2730
3550
1425

sveukupna
duljina
366,00
636,00
345,00
52,50
307,50
360,00
466,50
262,50
948,00
243,00
504,00
952,50
775,50
1161,00
471,00
1266,00
499,50
819,00
1065,00
427,50

cijena
kn/m¹
366,00
636,00
345,00
52,50
307,50
360,00
466,50
262,50
948,00
243,00
504,00
952,50
775,50
1161,00
471,00
1266,00
499,50
819,00
1065,00
427,50

ukupno cijena
kn
366,00
636,00
345,00
52,50
307,50
360,00
466,50
262,50
948,00
243,00
504,00
952,50
775,50
1161,00
471,00
1266,00
499,50
819,00
1065,00
427,50

385

385

115,50

115,50

115,50

5900

5900

1770,00

1770,00

1770,00

3540

3540

1062,00

1062,00

1062,00

2340

2340

51925

51925

702,00

103850
PDV 25%
SVEUKUPNO

702,00

702,00

15577,50

15577,50
3894,38
19471,88

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 za 2016.- godinu ;program
1003-ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, Pozicija:53-Održavaje zelenila i košnja travnjaka,
Aktivnost-Akt.K100302-Održavanje čistoće javnih površina, klasifikacija-323-Rashodi za 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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Obrazloženje:

Općinski načelnik Općine Đulovac donio je dana 19.09. 2016. Odluku o početku postupka javne nabave bagatelne
vrijednosti za izvođenjem radova na košnji bankina nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac, 363-05/1501/3, urbroj:2111/05-03-16-03.
Gospodarski subjekti kojem je poslan poziv za dostavu ponude:
Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6., OIB:88945219889, koja je dana 22.09.2016.
dostavila ponudu broj 06/2016 za izvođenjem radova na košnji bankina nerazvrstanih cesta na području Općine
Đulovac u ukupnom iznosu od 19.471,88 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:
Poljoprivredna zadruga "Skočaj" iz Đulovca, bana J.Jelačića 6., OIB:88945219889
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3.
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.
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4.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 363-03/16-01/2-2
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 30. rujan 2016. godine
Na temelju članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01,
60/01, 129-/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 14. i 15. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik
Općine Đulovac broj 3/2016), te članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), Načelnik
Općine Đulovac, donosi
ODLUKU
o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa
Članak 1.
Sukladno članku 14. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 3/2016), investitor
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije , Elektra Križ HR-10314 Križ
, OIB:46830600751 , u potpunosti se oslobađa plaćanja komunalnog doprinosa, nakon izvršnosti rješenja građevinske dozvole klasa: UP/Iº-361-03/15-01/000138, urbroj:2103/01-09/2-16-0006 od 21.04.2016. godine koja
je postala izvršna dana 07.05.2016.
za građenje građevine (ugradnja opreme) infrastrukturne namjene,
energetskog sustava distribucije električne energije- kabliranje dijela 10(20) KV dalekovoda „Đulovac“ odcjep
„Dobra Kuća“ Bioel 1 “ 3. skupine na građevnoj čestici k.č.br. 395/2, 395/7, 396 i 397/51 k.o. Vukovje ukupne
duljine 206 m izračunatog na osnovu dostavljenih podataka iz glavnog projekta elektrotehničkog i građevinskog
broj ZOP: 11/2015-IP-GP od listopada 2015. koji je uradio ovlašteni projektant Ivan Kožar , ing.građ, -MAPA 1.
Članak 2.
Iznos sredstava iz kojih će se namiriti iznos oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz točke 1. ove
Odluke osigurati će se u Proračunu Općine Đulovac.
Članak 3.
Sukladno članku 5. i 6. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 3/2016)visina
komunalnog doprinosa iznosi 824,00 kuna.
Članak 4.
Nalaže se Jedinstvenom Upravnom odjelu Općine Đulovac da donese rješenje o oslobađanju plaćanja
komunalnog doprinosa sukladno točci 1. ovog Zaključka.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Đulovac.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
Obrazloženje;
Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske
županije,– Ispostava Daruvar dostavio je dopisom, klasa: UP/Iº-361-03/15-01/000138, urbroj:2103/01-09/2-16-0007
od 28.09.2016. godine, izvršno rješenje (građevinsku dozvolu) sukladno članku 120. st. 3. Zakona o gradnji (NN
153/13) klasa: UP/Iº-361-03/15-01/000138, urbroj:2103/01-09/2-16-0006 od 21.04.2016. godine, koja je postala
izvršna dana 07.05.2016. za građenje građevine (ugradnja opreme) infrastrukturne namjene, energetskog sustava
distribucije električne energije- kabliranje dijela 10(20) KV dalekovoda „Đulovac“ odcjep „Dobra Kuća“ Bioel 1 “ 3.
skupine na građevnoj čestici k.č.br. 395/2, 395/7, 396 i 397/51 k.o. Vukovje ukupne duljine 206 m izračunatog na
osnovu dostavljenih podataka iz glavnog projekta elektrotehničkog i građevinskog broj ZOP: 11/2015-IP-GP od
listopada 2015. koji je uradio ovlašteni projektant Ivan Kožar , ing.građ, -MAPA 1.
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investitora HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije , Elektra Križ HR-10314
Križ , OIB:46830600751 radi utvrđivanja komunalnog doprinosa.
Sukladno članku 31. stavka 7. tč. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne
novine« 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) određeno je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o
komunalnom doprinosu kojom se između ostalog obvezno utvrđuju i opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa kao i izvori sredstava iz kojih će
se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa
Sukladno članku 14. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 3/2016), za građenje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom (bunari, precrpne stanice, kaptaže, vodorezervoari) odvodnju i
pročišćavanje otpadnih voda , javne i nerazvrstane ceste uključujući i mostove, potporne zidove i sanirana klizišta,
energetskih i telekomunikacijskih objekata i uređaja (trafostanice, bioelektrane-kogenaracije na biomasu, vodovi niskog i
visokog napona, telefonske centrale i telekomunikacijska mreža) investitori ne plaćaju komunalni doprinos u kom slučaju se
sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz 30. stavka 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu osiguravaju u proračunu Općine Đulovac. te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.

5.
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 361-02/16-05/5
Ur. broj: 2111/05-03-16-03
Datum: 30. rujan 2016.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01vjerodostojno 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 rekonstrukciji nerazvrstane ceste za naselje Puklica (modernizaciji cca 140 m' nerazvrstane ceste N 1
Đulovac (ŽC3301) –Puklica (LC37134) od stacionaže 37 do stacionaže 46), ev. br. nabave E-6-2/2016-BN, klasa:36102/16/01/5-4, urbroj:2111/05-03-16-03 od 30.09.2016. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na rekonstrukciji nerazvrstane

ceste za naselje Puklica (modernizaciji cca 140 m' nerazvrstane ceste N 1 Đulovac (ŽC3301) –Puklica
(LC37134) od stacionaže 37 do stacionaže 46), ev. br. nabave E-6-2/2016-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 rekonstrukciji nerazvrstane ceste za naselje Puklica (modernizaciji cca 140 m' nerazvrstane ceste N
1 Đulovac (ŽC3301) –Puklica (LC37134) od stacionaže 37 do stacionaže 46), ev. br. nabave E-6-2/2016-BN,
klasa:361-02/16/01/5-2, urbroj:2111/05-03-16-03 od 14.09.2016.. kao najpovoljnijeg ponuditelja odabire:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU
Naziv
Sjedište
Cijena ponude [u kn bez PDV-a]

OPIS

CESTE d.d.,
J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar
169.441,42

str. 8

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“ broj 8/16
30. studeni 2016.

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.

iii. Datum slanja poziva za dostavu

ponuda

Članak 2.
OPIS
Općina Đulovac
Općina Đulovac
Đulovac, Đurina 132
02554666
83207178681
E-6-2/2016-BN
Pozivu za dostavu ponuda u postupku javne nabave bagatelne
vrijednosti za izvođenjem radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste
za naselje Puklica (modernizaciji cca 140 m' nerazvrstane ceste N 1
Đulovac (ŽC3301) –Puklica (LC37134) od stacionaže 37 do stacionaže
46), ev. br. nabave E-6-2/2016-BN, klasa:361-02/16/01/5-2,
urbroj:2111/05-03-16-03 od 14.09.2016.
15.09.2016. elektronskom poštom Pozivi za dostavu ponuda sa
dokumentacijom poslani su gospodarskim subjektima elektronskom
poštom dana 23.08.2016. i objavljen na mrežnoj stranici općine
Đulovac. na web stranici Općine Đulovac www.djulovac.hr dana
15.09.2016. http://djulovac.hr/poziv-za-dostavu-ponude-za-provedbu-javne-nabavebagatelne-vrijednosti-cesta-dulovac-puklica/

vi. Predmet nabave

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 za izvođenjem radova na
rekonstrukciji nerazvrstane ceste za naselje Puklica (modernizaciji
cca 140 m' nerazvrstane ceste N 1 Đulovac (ŽC3301) –Puklica
(LC37134) od stacionaže 37 do stacionaže 46), ev. br. nabave E-62/2016-BN, klasa:361-02/16/01/5-2, urbroj:2111/05-03-16-03 od
14.09.2016.

vii. Procijenjena vrijednost nabave bez

180.000,00 kn

iv. Način nabave
v. Zakonska osnova

i.

PDV-a
Gospodarski subjekti kojima su 1. PRAJO BETON, Ul. Eriha Šlomovića 12, 33 000, Virovitica, e-mail:
upućeni pozivi za dostavu ponuda gradevinarstvo@prajobeton.hr

ii. Broj zaprimljenih ponuda i naziv

ponuditelja

iii. Odabrani ponuditelj
iv. Razlog odabira

2.CESTE d.d., J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar; e-mail:
g.markovic@ceste-bjelovar.hr
3.DARKOM d.o.o. J.Kozarca 19, 43 500 Daruvar e-mail:
veljko.dzelajlija@darkom-daruvar.hr
1 (jedna)
1. CESTE d.d., J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar; e-mail:
g.markovic@ceste-bjelovar.hr
CESTE d.d., J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar
uz ispunjavanje osnovnih uvjete iz Poziva ponudio i najmanju cijenu

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

OPIS

Naziv

CESTE d.d.

Sjedište

J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar

Cijena ponude [u kn bez PDV-a]
Porez na dodanu vrijednost [u kn]

169.441,42
211.801,78
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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 CESTE d.d., J. Jelačića 2, 43
000 Bjelovar ekonomski najpovoljnija ponuda koja ispunjava sve uvjete iz Poziva za dostavu ponuda .
RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA:
Članak 5.
-

Nije bilo

RAZLOZI ODBIJANJA PONUDA:
-

Nije bilo

Članak 6.

REGULIRANJE MEĐUSOBNIH OBVEZA:
Članak 7.
Radove iz predmetnog Javni poziv za dostavu ponuda odabrani Ponuditelj će isporučivati na temelju pisane narudžbe,
odnosno pisane obavijesti naručitelja (narudžbenice) nakon potpisa ugovora.
Međusobna prava i obveze između Naručitelja i Ponuditelja regulirat će se ugovorom.
IZVORI FINANCIRANJA:

Članak 8.
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
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: 361-02/16-05/5
Ur. broj: 2111/05-03-16-03
Datum: 30. rujan 2016.
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Drago Hodak, v.r.
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6.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 363-02/16-03/1
URBROJ: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 3. listopad 2016.
Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine
br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni teks, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09
– Zakon o vodama i 49/1184/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 15. i 16. Odluke o komunalnim
djelatnostima od lokalnog značaja na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 4/VII, 10/VII i 8/VIII)
članka 50. Statuta Općine Đulovac („ Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII)), Općinski načelnik donosi
Odluku o raspisivanju javnog natječaja
za prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova
redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete na području Općine Đulovac
Članak 1.
Ovom Odlukom raspisuje se javni natječaj za prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova redovnog i
interventnog održavanja javne rasvjete na području Općine Đulovac.
Pod ovim se podrazumijeva održavanje uređaja i objekata javne rasvjete državne ceste, županijskih i lokalnih cesta
odnosno nerazvrstanih cesta, mreže ulica u naseljima, na trgovima i seoskim ulicama, održavanje podzemnih i
zračnih kabela, pocinčanih i armiranobetonskih stupova, rasvjetnih tijela, zamjena dotrajalih svjetiljki sa svjetiljkama
bolje učinkovitosti, održavanje ormarića javne rasvjete, za razdoblje od četiri (4) godine od dana zaključivanja
Ugovora.
Članak 2.
Javni natječaj mora sadržavati:
djelatnost za koju se sklapa ugovor o povjeravanju komunalnih poslova
vrijeme za koje se odnosno sklapa ugovor o povjeravanju komunalnih poslova
vrstu i opseg poslova
način određivanja cijene, tj. cijenu te način naplate za pružene usluge
potrebno jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora o ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
način, mjesto i rok za podnošenje ponuda
rok važenja ponude
isprave koje se prilažu ponudi
mjesto i vrijeme otvaranja ponuda
uvjete za odabir najpovoljnije ponude
odredbu da se nepotpune i nepravovremene ponude neće razmatrati
odredbu da Općinsko vijeće zadržava pravo da ne izabere ni jednu ponudu bez obrazloženja i odgovornosti
prema ponuditeljima.
Članak 3.
Javni natječaj objavit će se u Bjelovarskom listu, mrežnoj stranici Općine Đulovac, www.djulovac.hr i oglasnoj
ploči Općine Đulovac.
Članak 4.
Prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete na
području Općine Đulovac kao i Javno otvaranje ponuda obaviti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
kojeg posebnom Odlukom imenuje Općinski načelnik.
Članak 5.
Na osnovi pristiglih (pravovaljanih) ponuda, Povjerenstvo će podnijeti izvješće o svom radu s prijedlogom za odabir
(najpovoljnije) ponude Općinskom načelniku.
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Općinski načelnik utvrđuje prijedlog za odabir ponude (ponuditelja) koji se dostavlja Općinskom vijeću, zajedno sa
svim pristiglim ponudama i ispravama koje su uz njih priložene, radi donošenja odluke o izboru ponuditelja kojem
će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora.
Članak 6.
Na temelju odluke Općinskog vijeća o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju
ugovora, ugovor o povjeravanju komunalnih poslova s odabranim ponuditeljem sklapa Općinski načelnik.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.

7.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 363-02/16-03/2
URBROJ: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 3. listopad 2016.
Na temelju članka 17. Odluke o komunalnim djelatnostima od lokalnog značaja na području Općine Đulovac („Službeni
glasnik Općine Đulovac“ br. 4/VII, 10/VII i 8/VIII), članka 4. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prikupljanja ponuda za
obavljanje komunalnih poslova redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete na području Općine Đulovac,klasa 36302/16-01/1 urnroj;211/05-03-12-03 od 3.10.2016., članka 50. Statuta Općine Đulovac („ Službeni glasnik Općine Đulovac
br. 2/XII)), Općinski načelnik donosi
Odluku o imenovanju Povjerenstva za raspisivanju javnog natječaja
za prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova
redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete na području Općine Đulovac
Članak 1.
U Povjerenstvo za raspisivanje javnog natječaja za prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova redovnog i
interventnog održavanja javne rasvjete na području Općine Đulovac imenuju se;
1. Tuna Ivić, zamjenik Općinskog načelnika
2. Branislav Bijelić, komunalni redar,
3. Jasna Erjavec, samostalni upravni referent
Članak 2.
Povjerenstvo prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete na
području Općine Đulovac, obavlja javno otvaranje ponuda , te na osnovi pristiglih (pravovaljanih) ponuda, podnosi izvješće u
obliku zapisnika s prijedlogom za odabir (najpovoljnije) ponude Općinskom načelniku.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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8.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 402-08/16-02-10
Urbroj: 2111/05-03-1516-03
Đulovac, 05. listopad 2016. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01vjerodostojno 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 JOB
Članak 1.
Udruzi “JOB” humanitarna udruga za osmišljavanje života osobama s posebnim potrebama, Zagrebačka 2, Jalševec
Nartski, 10370 Dugo Selo, OIB 05018878222,RNO:0025780 zastupana po tajnici udruge Marijeti Peršić , odobrava
se donacija financijskih sredstava u iznosu od 5.000,00 kn kao pomoć za sufinanciranje prijevoza djeca s posebnim
potrebama koji u pratnji roditelja i volontera putuju na hodočašće u svetište Majke Božje Letničke u Letnici ,
Republika Kosovo dana 07. do 09. listopada 2016. autobusom Udruge registarske oznake ZG1313IP, broj šasije:
XL9AA18CGS6003266.
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 ; HR1023600001101458858.
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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9.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 361-02/16-01-9
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 14. listopad 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), 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 rekonstrukciji dijela
nerazvrstane ceste za naselje Puklica (modernizaciji cca 140 m' nerazvrstane ceste N 1 Đulovac (ŽC3301) –
Puklica (LC37134) od stacionaže 37 do stacionaže 46)
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda IVICA trade ing d.o.o. iz Daruvara, Trga kralja P. Krešimira IV/8
OIB:19987288904, broj: 11-10/16 od 14.10.2016. za pružanjem usluga : stručnog nadzora na izvođenju radova na
rekonstrukciji dijela nerazvrstane ceste za naselje Puklica (modernizaciji cca 140 m' nerazvrstane ceste N 1 Đulovac
(ŽC3301) –Puklica (LC37134) od stacionaže 37 do stacionaže 46). u ukupnom iznosu od 4.236,04 kn.
Članak 2.

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

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
1

usluge stručnog nadzora na izvođenju radova na
rekonstrukciji dijela nerazvrstane ceste za naselje
Puklica (modernizaciji cca 140 m' nerazvrstane ceste
N 1 Đulovac (ŽC3301) –Puklica (LC37134) od
stacionaže 37 do stacionaže 46).prema ponudi 1110/16 od 14.10.2016.

Jed.
mjera
kom

Količina
1

Cijena
(bez PDV-a)
3388,83

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
3388,83

3.388,83 kn
847,21 kn
4.236,04 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 1004-IZGRADNJA
OBJEKATA, Pozicija:72-Projektna dokumentacija, Aktivnost-Akt.K100402-projektna dokumentacija, klasifikacija-42641Ostala nematerijalna proizvedena imovina.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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10.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 361-01/16-03-10
Urbroj: 2111/05-03-15-03
Đulovac, 14. listopad 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 7. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave
bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 7/2016), Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude ELMO d.o.o. za izvođenjem radova na dobavi i ugradnji uklopnih satova sa
luksomatom i svjetlosnim sondama za regulaciju paljenje i gašenje javne rasvjete- područje Pogonskog
ureda HEP ODS Grubišno Polje
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se ponuda/predračun broj:1/10/16 od 07.09.2016. ELMO d.o.o. za proizvodnju
trgovinu i radove d.o.o. Ignjatička bb, 43 290 Grubišno Polje, OIB 26548259188: za izvođenjem radova na dobavi
i ugradnji uklopnih satova sa luksomatom i svjetlosnim sondama za regulaciju paljenje i gašenje javne rasvjete u
ukupnom iznosu od 14.437,50 kn.
U cijenu je uključen PDV.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva nabavu i dobavu kuhinje što obuhvaća:
r.br.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
1
2
3

DOBAVA UKLOPNOG SATA S LUKSOMATOM MSI2004-J2
DOBAVA SVJETLOSNE SONDE ZA REGULACIJU
MSI-2004-F
DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME I UGRADNJA,
SPAJANJE I PROGRAMIRANJE NOVE

Jed.
mjera
kompl.

Količina
12

Cijena
(bez PDV-a)
650,00

Iznos

kompl.

17

150,00

2550,00

kompl.

12

300,00

3600,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

13.950,00 kn
3.487,50 kn
17.437,50 kn

7800,00

Članak 3.
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.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz
članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom, te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene radove.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac za 2016. , Program 1003
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, AktivnostA1003303-Javna rasvjeta, pozicija. 57-Održavanje
javne rasvjete, ekonomska klasifikacija:32321-uslugetekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata.
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:

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.
ANALIZA PONUDA
r.br.

1
2
3

PREDMET PONUDE

Jed. mjera

kol

ELMO d.o.o.,
Ignjatička 10,
Grubišno Polje

elek. inst. Obrt
Struja Miljanović,
S. Radića 15,
Daruvar

komplet

12

7800,00

8905,00

Elekt. .inst.
Obrt
ElekroIvić K.
Tomislava 8,
Đulovac
9100,00

komplet

17

2550,00

3420,00

2790,00

komplet

12

3600,00

3900,00

4160,00

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

13.950,00 kn
0,00 kn
13.950,00 kn
3.487,50 kn
17.437,50 kn

16.225,00 kn
0,00 kn
16.225,00 kn
4.056,25 kn
20.281,25 kn

16.050,00 kn
0,00 kn
16.050,00 kn
4.012,50 kn
20.062,50 kn

DOBAVA UKLOPNOG SATA S LUKSOMATOM
MSI-2004-J2
DOBAVA SVJETLOSNE SONDE ZA REGULACIJU
MSI-2004-F
DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME I
UGRADNJA, SPAJANJE I PROGRAMIRANJE
NOVE

Novi su uklopni uređaji postavljeni u sljedećim trafostanicama i naseljima:
Trafostanica
1.Malenjača -2- Mala Maslenjača
2.Maslenjača -1-Dom
3.Mali Bastaji-1-Selo
4.Veliki Bastaji-1-Selo
5.Koreničani-1-Selo
6.Gornje Cjepidlake-1-Selo
7.Mala Babina Gora-1-Selo
8.Kravljak-1-Selo
9.Kravljak-2-Na glavnoj cesti

naselje
Mala Maslenjača
Velika Maslenjača
Mali Bastaji
Veliki Bastaji
Koreničani
Gornje Cjepidlake
Male Babina Gora
Kravljak
Kravljak
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11.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 361-01/16-03-11
Urbroj: 2111/05-03-15-03
Đulovac, 21. listopad 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 7. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave
bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 7/2016), Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude ARHITEKTURA d.o.o. za izradom tehničke dokumentacije (Glavni projekt- projekt
uređenja prometnih površina) za izgradnju parkirališta u Đulovcu na k.č.br. 143/2, 413/2 i 1/2 k.o. Đulovac
te za izradu tehničke dokumentacije (Glavni projekt – projekt uređenja pješačkih površina) za izgradnju
nogostupa u dužini od cca. 500 m u Đulovcu na k.č.br. 435, k.o. Đulovac.
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se ponuda broj:28-1/16 od 14.10.2016 poduzeća ARHITEKTURA d.o.o. Trg kralja
P. Krešimira IV br.8 , Daruvar, OIB:09175547191 za izradom tehničke dokumentacije (Glavni projekt- projekt
uređenja prometnih površina) za izgradnju parkirališta u Đulovcu na k.č.br. 143/2, 413/2 i 1/2 k.o. Đulovac te za
izradu tehničke dokumentacije (Glavni projekt – projekt uređenja pješačkih površina) za izgradnju nogostupa u dužini
od cca. 500 m u Đulovcu na k.č.br. 435, k.o. Đulovac. u ukupnom iznosu od 15.625,00 kn.
U cijenu je uključen PDV.
r.br.
1

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

Količina

Cijena
(bez PDV-a)

1.Uređenje prometnih površina – parkiralište na k.č.br.
143/2,413/2 i 1/2 k.o. Đulovac

Iznos
5000,00

1.1.

Idejno rješenje (za ishođenje posebnih uvjeta građenja)

kom

1

1000,00

1000,00

1.2.
1.3.

Glavni projekt uređenja prometnih površina
Projektantski troškovnik

kom
kom

1
1

1500,00
500,00

1500,00
500,00

1.4.

Geodetsko snimanje i izrada geodetske situacije za potrebe
projektiranja parkirališta na k.č.br. 143/2,43/2 i 1/2 k.o. Đulovac

kom

1

1000,00

2000,00

2.
2.1.

Uređenje pješačkih površina – nogostup na k.č.br. 435 k.o.
Đulovac
Idejno rješenje (za ishođenje posebnih uvjeta građenja)

kom

1

1000,00

1500,00

2.2.

Glavni projekt uređenja prometnih površina

kom

1

600,00

2500,00

2.3.
2.4.

Projektantski troškovnik
eodetsko snimanje i izrada geodetske situacije za potrebe
projektiranja nogostupa u dužini cca. 500 m na k.č.br. 435

kom
kom

1
1

500,00
1000,00

2500,00
1000,00

7500,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

12.500,00 kn
3.125,00 kn
15.625,00 kn

Članak 2.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva nabavu i dobavu kuhinje što obuhvaća:
Članak 3.
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.
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Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz članka 1.
ove Odluke regulirati će se Ugovorom, te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove
Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene radove.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2016.-program 1004-IZGRADNJA
OBJEKATA, Pozicija:72-Projektna dokumentacija, Aktivnost-Akt.K100402-projektna dokumentacija, klasifikacija-42641Ostala 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:
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.
ANALIZA PONUDA
r.br.
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

PREDMET PONUDE

Jed.
mjera

1.Uređenje prometnih površina – parkiralište
na k.č.br. 143/2,413/2 i 1/2 k.o. Đulovac
Idejno rješenje (za ishođenje posebnih uvjeta
građenja)
Glavni projekt uređenja prometnih površina
Projektantski troškovnik
Geodetsko snimanje i izrada geodetske situacije
za potrebe projektiranja parkirališta na k.č.br.
143/2,43/2 i 1/2 k.o. Đulovac
Uređenje pješačkih površina – nogostup na
k.č.br. 435 k.o. Đulovac
Idejno rješenje (za ishođenje posebnih uvjeta
građenja)
Glavni projekt uređenja prometnih površina
Projektantski troškovnik
Geodetsko snimanje i izrada geodetske situacije
za potrebe projektiranja nogostupa u dužini cca.
500 m na k.č.br. 435

Količina

PAN PRO
d.o.o.

Arhitektura
d.o.o. Daruvar

kom

1

kom

1

1400,00

1000,00

kom
kom
kom

1
1
1

2100,00
800,00

1500,00
500,00
2000,00

kom

1

11000,00

7500,00

kom

1

1900,00

1500,00

kom
kom
kom

1
1
1

2800,00
800,00
5500,00

2500,00
1000,00
2500,00

15.500,00 kn

15.300,00 kn

12.500,00 kn

15.500,00 kn
3.875,00 kn
19.375,00 kn

15.300,00 kn
3.825,00 kn
19.125,00 kn

12.500,00 kn
3.125,00 kn
15.625,00 kn

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

6500,00

Arhitektonski
studio Manci
d.o.o.
4300,00

9000,00

5000,00

Analizom pristiglih ponuda najpovoljniju ponudu dostavio je ponuditelj poduzeće ARHITEKTURA d.o.o. Trg kralja P.
Krešimira IV br.8 , Daruvar, OIB:09175547191 , te je odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
Ponude su sastavni dio ove Oluke.
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12.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 363-02/16-04/1
URBROJ: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 2. studeni 2016.
Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Zakona o komunalnom gospodarstvu
(Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni teks, 82/04, 110/04 – Uredba,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09 – Zakon o vodama i 49/1184/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka
15. i 16. Odluke o komunalnim djelatnostima od lokalnog značaja na području Općine Đulovac („Službeni glasnik
Općine Đulovac“ br. 4/VII, 10/VII i 8/VIII) članka 50. Statuta Općine Đulovac („ Službeni glasnik Općine Đulovac br.
2/XII)), Općinski načelnik donosi
Odluku o raspisivanju javnog natječaja
za obavljanje komunalnih poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta i drugih nerazvrstanih javnih
prometnih površina na području Općine Đulovac za razdoblje prosinac 2016. – travanj 2020. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom raspisuje se javni natječaj za prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova zimskog
održavanja nerazvrstanih cesta i drugih nerazvrstanih javnih prometnih površina na području Općine Đulovac, za
razdoblje prosinac 2016. – travanj 2020. godine
Pod poslovima redovitog održavanja nerazvrstanih cesta podrazumijeva i osiguranje prohodnosti u zimskim
uvjetima (zimska služba).
Zimska služba obuhvaća radove neophodne za održavanje prohodnosti nerazvrstane ceste te sigurnosti odvijanja
prometa te da se nerazvrstana cesta smatra prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno
prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme.
Pod radovima održavanja nerazvrstane ceste u zimskim uvjetima podrazumijevaju se naročito:
- pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta,
- organiziranje mjesta pripravnosti i njihovo označavanje,
- zaštitne mjere protiv stvaranja poledice, snježnih nanosa i zapuha,
- čišćenje snijega s kolnika, nogostupa i prometne signalizacije,
- uklanjanje posutog pijeska,
- obilježavanje rubova kolnika,
- osiguravanje odvodnje kolnika,
- uklanjanje vozila s kolnika,
- postavljanje posebne prometne signalizacije u slučajevima posebnog režima prometa ili
- zatvaranja dijela nerazvrstane ceste.
Članak 2.

Javni natječaj mora sadržavati:
djelatnost za koju se sklapa ugovor o povjeravanju komunalnih poslova
vrijeme za koje se odnosno sklapa ugovor o povjeravanju komunalnih poslova
vrstu i opseg poslova
način određivanja cijene, tj. cijenu te način naplate za pružene usluge
potrebno jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora o ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
način, mjesto i rok za podnošenje ponuda
rok važenja ponude
isprave koje se prilažu ponudi
mjesto i vrijeme otvaranja ponuda
uvjete za odabir najpovoljnije ponude
odredbu da se nepotpune i nepravovremene ponude neće razmatrati
odredbu da Općinsko vijeće zadržava pravo da ne izabere ni jednu ponudu bez obrazloženja i odgovornosti
prema ponuditeljima.
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Članak 3.
Javni natječaj objavit će se u Bjelovarskom listu, mrežnoj stranici Općine Đulovac, www.djulovac.hr i oglasnoj
ploči Općine Đulovac.
Članak 4.
Prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta i drugih
nerazvrstanih javnih prometnih površina na području Općine Đulovac kao i Javno otvaranje ponuda obaviti će
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja kojeg posebnom Odlukom imenuje Općinski načelnik.
Članak 5.
Na osnovi pristiglih (pravovaljanih) ponuda, Povjerenstvo će podnijeti izvješće o svom radu s prijedlogom za odabir
(najpovoljnije) ponude Općinskom načelniku.
Općinski načelnik utvrđuje prijedlog za odabir ponude (ponuditelja) koji se dostavlja Općinskom vijeću, zajedno sa
svim pristiglim ponudama i ispravama koje su uz njih priložene, radi donošenja odluke o izboru ponuditelja kojem
će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora.
Članak 6.
Na temelju odluke Općinskog vijeća o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju
ugovora, ugovor o povjeravanju komunalnih poslova s odabranim ponuditeljem sklapa Općinski načelnik.
Članak 7.
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: 363-02/16-04/1-1
URBROJ: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 2. studeni 2016.
Na temelju članka 17. Odluke o komunalnim djelatnostima od lokalnog značaja na području Općine Đulovac („Službeni
glasnik Općine Đulovac“ br. 4/VII, 10/VII i 8/VIII), članka 4. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prikupljanja ponuda za
obavljanje komunalnih poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta i drugih nerazvrstanih javnih prometnih površina na
području Općine Đulovac ,klasa 363-02/16-04/1 urnroj;211/05-03-12-03 od 3.10.2016., članka 50. Statuta Općine Đulovac
(„ Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII)), Općinski načelnik donosi
Odluku o imenovanju Povjerenstva za raspisivanju javnog natječaja
za prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta i drugih
nerazvrstanih javnih prometnih površina na području Općine Đulovac
Članak 1.
U Povjerenstvo za raspisivanje javnog natječaja za prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova
zimskog održavanja nerazvrstanih cesta i drugih nerazvrstanih javnih prometnih površina na području Općine
Đulovac imenuju se;
1. Tuna Ivić, zamjenik Općinskog načelnika
2. Branislav Bijelić, komunalni redar,
3. Jasna Erjavec, samostalni upravni referent
Članak 2.
Povjerenstvo prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta i
drugih nerazvrstanih javnih prometnih površina na području Općine Đulovac obavlja javno otvaranje ponuda , te na
osnovi pristiglih (pravovaljanih) ponuda, podnosi izvješće u obliku zapisnika s prijedlogom za odabir (najpovoljnije)
ponude Općinskom načelniku.
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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14.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 361-01/16-03-12
Urbroj: 2111/05-03-15-03
Đulovac, 2. studeni 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 7. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost,
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 7/2016), Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude ARHITEKTURA d.o.o. za izradom tehničke dokumentacije ( (projekt+troškovnik) za
uklanjanje građevine bruto površine cca 100 m2 na k.č.br. 54/1 k.o. Đulovac
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se ponuda broj:30/16 od 31.10.2016 poduzeća ARHITEKTURA d.o.o. Trg kralja P.
Krešimira IV br.8 , Daruvar, OIB:09175547191 za izradom tehničke dokumentacije ( (projekt+troškovnik) za uklanjanje
građevine bruto površine cca 100 m2 na k.č.br. 54/1 k.o. Đulovac u ukupnom iznosu od 3.000,00 kn.
U cijenu je uključen PDV.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva nabavu i dobavu kuhinje što obuhvaća:
r.br.
1
1.1.
1.2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
Tehnička dokumentacija (projekt+troškovnik) za uklanjanje
građevine bruto površine cca 100 m2 na k.č.br. 54/1 k.o. Đulovac
projekt uklanjanja građevine
Projektantski troškovnik

Jed.
mjera

Količina

Cijena
(bez
PDV-a)

Iznos
2400,00

kom
kom

1
1

1000,00
1500,00
UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

1600,00
800,00
2.400,00 kn
600,00 kn
3.000,00 kn

Članak 3.
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 za predmetne robe, radove i usluge
procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00kn.
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 2016.-program 1004-IZGRADNJA
OBJEKATA, Pozicija:72-Projektna dokumentacija, Aktivnost-Akt.K100402-projektna dokumentacija, klasifikacija-42641Ostala 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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15.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 400-06/16-01/1-1
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 2. studeni 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 2. studenog 2016. donosi
IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPKA JAVNE NABAVE
BAGATELNE VRIJEDNOSTI
Članak 1.
Članak 7. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, («Službeni glasnik Općine Đulovac«
broj 7/16), mijenja se i glasi:
„
(1) Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna, pokreće se postupkom slanja
zahtjeva za dostavom ponuda i analizom usporedivih ponuda. Usporedivost ponuda postiže se na način da
se zahtjev za slanjem ponuda sa jednakim tehničkim specifikacijama za predmetne robe, radove i usluge
procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00kn dostavlja najmanje trojici gospodarskih subjekata po vlastitom
izboru.

(2) Zahtjev za dostavu ponuda dostavlja na adrese gospodarskih subjekata i 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, opis predmeta nabave sa tehničkim specifikacijama za predmetne robe,
radove i usluge i/ili troškovnik radova, rok za dostavu ponude, način dostave ponuda, kriterij za odabir
ponude, te datum slanja zahtjeva.
(3) Po zaprimanju ponuda obavlja se usporedna analiza pristiglih ponuda. Ponude se uspoređuju i
analiziraju prema kriteriju najniže cijene.
(4) Postupak prikupljanja i analize ponuda smatra se pravovaljanim :
- Za vrijednost nabave do 20.000,00 kn sa uključenim PDV-m prikupljena najmanje jedna ponuda
- Za vrijednost nabave veće od 20.000,00 kn do 40.000,00kn sa uključenim PDV-m prikupljene
najmanje dvije ponuda
- Za vrijednost nabave veće od 40.000,00 kn do 70.000,00 kn sa uključenim PDV-m prikupljene
najmanje tri ponude.
(5) Nakon provedene analize prikupljenih ponuda daljnji postupak nabave provodi se izdavanjem
narudžbenice i/ili zaključivanjem ugovora sa ponuditeljem koji je za predmetnu nabavu pod istim uvjetima
ponudio najnižu cijenu.
(6) 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).
(7) Narudžbenicu potpisuje odgovorna osoba naručitelja.
(8) 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.
(9) Ugovor potpisuje općinski načelnik.
(10) Evidenciju o izdanim narudžbenicama iz ovog članka vodi nadležna služba za javnu nabavu/financije.

Članak 2.
Ostale odredbe Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, («Službeni glasnik Općine
Đulovac« broj 7/16) koje nisu obuhvaćene ovim izmjenama dopunama ostaju na snazi.
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Članak 3.
Ove izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost stupaju na snagu danom
objave u „Službenom glasniku Općine Đulovac“, a objavit će se i na mrežnoj stranici općine, www.djulovac.hr
Općinski načelnik
Drago Hodak, v.r.

16.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 361-01/16-03-11
Urbroj: 2111/05-03-15-03
Đulovac, 03. studeni 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 7. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost,
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 7/2016), Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude ELMO d.o.o. za izvođenjem radova na dobavi i ugradnji uklopnih satova sa luksomatom za
regulaciju paljenje i gašenje javne rasvjete na trafostanicama u naseljima koje pokriva HEP ODS Elektra Križ Pogon Daruvar
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se ponuda broj:07/10/16 od 26.10.2016. poduzeća ELMO d.o.o. za proizvodnju trgovinu i
radove d.o.o. Ignjatička bb, 43 290 Grubišno Polje, OIB 26548259188: za izvođenjem radova na dobavi i ugradnji uklopnih
satova sa luksomatom za regulaciju paljenje i gašenje javne rasvjete na trafostanicama u naseljima koje pokriva HEP ODS
Elektra Križ -Pogon Daruvar u ukupnom iznosu od 24.687,50 kn.
U cijenu je uključen PDV.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva nabavu i dobavu kuhinje što obuhvaća:
r.br.
1
2
3

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

Količina

DOBAVA UKLOPNOG SATA S LUKSOMATOM MSI2004-J2 -na trafostanicama u naseljima koje pokriva HEP
ODS Elektra Križ -Pogon Daruvar
DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME I UGRADNJA,
SPAJANJE I PROGRAMIRANJE NOVE u naseljima koje
pokriva HEP ODS Elektra Križ -Pogon Daruvar
DOBAVA I SPAJANJE UPRAVLJAČKOG ORMARA
JAVNE RASVJETE

kompl.

15

Cijena
(bez
PDV-a)
650,00

Iznos

kompl.

15

300,00

4500,00

kompl.

1

5500,00

5500,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

19.750,00 kn
4.937,50 kn
24.687,50 kn

9750,00

Članak 3.
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.
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.
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Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac za 2016. , Program 1003
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, AktivnostA1003303-Javna rasvjeta, pozicija. 57-Održavanje
javne rasvjete, ekonomska klasifikacija:32321-uslugetekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata.
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:
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.
ANALIZA PONUDA
r.br.

PREDMET PONUDE

Jed.
mjera

kol

ELMO d.o.o.,
Ignjatička 10,
Grubišno Polje

1

DOBAVA UKLOPNOG SATA S
LUKSOMATOM MSI-2004-J2 -na
trfostanicama u naseljima koje pokriva HEP
ODS Elektra Križ -Pogon Daruvar
DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME I
UGRADNJA, SPAJANJE I
PROGRAMIRANJE NOVE u naseljima koje
pokriva HEP ODS Elektra Križ -Pogon
Daruvar
DOBAVA I SPAJANJE UPRAVLJAČKOG
ORMARA JAVNE RASVJETE

komplet

15

komplet

komplet

2

3

9750,00

elek.inst. Obrt
StrujaMiljanović,
S. Radića 15,
Daruvar
10960,00

el.inst. Obrt
ElekroIvić
K.Tomislava
8, Đulovac
10200,00

15

4500,00

4800,00

4500,00

1

5500,00

11800,00

5800,00

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

19.750,00 kn
0,00 kn
19.750,00 kn
4.937,50 kn
24.687,50 kn

27.560,00 kn
0,00 kn
27.560,00 kn
6.890,00 kn
34.450,00 kn

20.500,00 kn
0,00 kn
20.500,00 kn
5.125,00 kn
25.625,00 kn

Analizom pristiglih ponuda najpovoljniju ponudu dostavio je ponuditelj poduzeće ELMO d.o.o. za proizvodnju
trgovinu i radove d.o.o. Ignjatička bb, 43 290 Grubišno Polje, OIB 26548259188 te je odlučeno kao u članku 1.
ove Odluke.
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17.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 361-01/16-03-13
Urbroj: 2111/05-03-15-03
Đulovac, 22. studeni 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 7. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost,
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 7/2016), Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude METIDA d.o.o. za izradom natječajne dokumentacije
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se ponuda broj:40/16 od 22.10.2016 poduzeća METIDA d.o.o. za inžinjering i posredovanje,
Grubišno Polje, Trg bana J. Jelačića, OIB:36699107016 ,za izradom natječajne dokumentacije (u ukupnom iznosu od
7.500,00 kn.
U cijenu je uključen PDV.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva nabavu i dobavu kuhinje što obuhvaća:
r.br.

1

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

Količin
a

Cijena
(bez
PDV-a)

Iznos

izrada
natječajne
dokumentacije:
1. projekt Nerazvrstana cesta N2 Mali Bastaji-Maslenjača:
- izrada zahtjeva za pravo građenja Hrvatske vode 26.10.2016.izrada elaborata za ishođenje ugovora o pravu građenja s HV br.
TD:86/15 od listopada 2016.,
- dopuna digitalnog dijela glavnog projekta troškovnikom sa cijenama,
- dostava i tumačenje projektne dokumentacije Regionalnoj razvojnoj
agenciji BBŽ
-izrada geodetski referencirane fotodokumentacije ulaganja prema
zahtjevu naručitelja.
2.
Budući projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta N24-V.Bastaji
(ŽC3301) - Škodinovac, N23-B.Brđani (L37128) -M. Miletinac-granica
općine za Djakovac, N25- Đulovac (L40022) -Stara Krivaja (L37135)
N26 Stara Krivaja (L37135) -Nova Krivaja (L37136)N 19 D.
Cjepidlake (L40022) -M.B.Gora(N18a):
-analiza prostornog plana, definiranje točne kilometraže i obuhvata
projektne dokumentacije,
- izrada projektnog zadatka za svaku dionicu zasebno,
- izračun procijene vrijednosti investicije za svaku dionicu posebno

kom

1

6000,00

6000,00

UKUPNO:
SVEUKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

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

Članak 3.
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 za predmetne robe, radove i usluge
procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00kn.
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.
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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”.

18.

OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 415-07/16-02-1
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 23. studeni 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 2. Rješenja Zavoda za vještačenje profesionalnu
rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom-Središnjeg ureda, Sektora za zapošljavanje i kontrolu ,
klasa:UP/I-415-07/16-02/2558, urbroj:426-06-02/2-1 od 02.11.2016. Općinski načelnik donosi slijedeću
O D L U K U o plaćanju novčane naknade
Članak 1.
Ovim Odlukom odobrava se plaćanje novčane naknade zbog neispunjenja kvote za zapošljavanje osoba s
invaliditetom zajedno sa zakonskom zateznom kamatom kako slijedi:
- Na iznos od 908,87 kn od 1.10.2015. pa sve do isplate za mjesec kolovoz
- Na iznos od 908,87 kn od 1.11.2015. pa sve do isplate za mjesec rujan
- Na iznos od 908,87 kn od 1.12.2015. pa sve do isplate za mjesec listopad
- Na iznos od 908,87 kn od 1.1.2016. pa sve do isplate za mjesec studeni
- Na iznos od 908,87 kn od 1.2.2016. pa sve do isplate za mjesec prosinac
U ukupnom iznosu od 4.544,35 kn uvećano za zakonske zatezne kamate da dana isplate 24.11.2016. u iznosu
od 444,90 što sveukupno iznosi 4.989,25 kn.
Obračun zateznih kamata sastavni je dio ove Odluke.
Članak 2.
Novčana naknade zbog neispunjenja kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom zajedno sa zakonskom zateznom
kamatom u sveukupnom iznosu od 4.989,25 kn , a sve temeljem točke 2. Rješenja Zavoda za vještačenje
profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom-Središnjeg ureda, Sektora za zapošljavanje i
kontrolu , klasa:UP/I-415-07/16-02/2558, urbroj:426-06-02/2-1 od 02.11.2016. uplatit će se na račun državnog
proračuna broj HR12 10010051863000160, model plaćanja HR68, poziv na broj 5118-832077178681-16307.
Članak 3.
Novčana naknada iz članka 2. ove Odluke isplatiti će se iz Proračuna Općine Đulovac, a teretiti će se program
1003-Održavanje komunalne infrastrukture i objekata, Aktivnost-Akt.A100307-Javni radovi, Pozicija:171: Javni
radovi-plaće , klasifikacija/konto-311111- Plaće za zaposlene -javni radovi
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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19.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik

Klasa: 340-01/16-01/1
Urbroj: 2111/03-16-03

Đulovac 02. studeni 2016.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII-Statutarna Odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), članka 18. i 19. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Đulovac
Službeni glasnik Općine Đulovac br.8/XII) Općinski načelnik Općine Đulovac dana
02. studeni 2016. donosi
OPERETIVNI PLAN
zimske službe za sezonu 2016./2017.-2019./2020.
1. OSNOVA PLANA – OBRAZLOŽENJE
Planom održavanja nerazvrstanih cesta, općinskih ulica, parkirališta u zimskom razdoblju na području općine Đulovac,
predviđa se skup mjera i postupaka potrebnih za omogućavanje prohodnosti cesta i sigurnog prometovanja u zimskim
uvjetima. Zimski uvjeti nastupaju, kada je radi zimskih pojava (snijeg, poledica i sl.) ugroženo ili onemogućeno normalno
odvijanje prometa.
Pod radovima održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima razumijeva se:
- pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta,
- zaštitne mjere protiv stvaranja poledice,
- uklanjanje snijega s kolnika i drugih prometnih površina.
Plan zimske službe načinjen je na osnovi prethodnih planova i praćenja realizacije tih planova, s promjenama u svrhu
poboljšanja zimske službe, a radi uklanjanja uočenih nedostataka. Plan definira stupnjeve pripravnosti te postupanje kod
prioriteta izvršavanja.
Ovim planom za sezone 2016.-2017.-2019/2020. godine obuhvaćeno je 68,74 km nerazvrstanih cesta koje su pod
općinskom nadležnošću. Ceste i ulice koje su u nadležnosti općine, bez obzira na stupanj prioriteta, čiste se prvenstveno
radi osiguranja prohodnosti, što podrazumijeva da se ne predviđa potpuno čišćenje do “crnog” u otežanim uvjetima i za
vrijeme trajanja padavina ovim planom.
Sukladno Odluci o komunalnom redu („Službeni glasniku Općine Đulovac 9/XIII) uklanjanje snijega i leda s nogostupa
uz zgradu ili neizgrađeno građevinsko zemljište obveza je vlasnika zgrade, vlasnika ili korisnika stanova ili poslovnih
prostora u zgradi odnosno vlasnika neizgrađenog građevinskog zemljišta i to u cijeloj dužini čestice zemljišta bez obzira
koji je dio te čestice izgrađen.
Iznimno uklanjanje snijega i leda s nogostupa ispred uličnih poslovnih prostora obveza je vlasnika ili korisnika tih
poslovnih prostora. Uklanjanju snijega i leda s nogostupa uz kioske i pokretne naprave obveza je vlasnika ili korisnika
kioska ili pokretnih naprava. Uklanjanje snijega i leda s nogostupa mora se obavljati u širini od najmanje 1,0 metar, osim
ako nogostup nije uži. Nije dozvoljeno čišćenje nogostupa tako da se snijeg i led odlažu na očišćeni kolnik i slivnike
kanalizacije.
Za vrijeme trajanja zimskih uvjeta vozila na području grada trebaju imati zimsku opremu. Dosada
uočeni nedostaci mogu se ukloniti korištenjem kvalitetnije – suvremenije mehanizacije.
Operativni plan sadrži osobito:
- mjesto pripravnosti,
- stupnjeve pripravnosti,
- potreban broj ljudstva, mehanizacije i materijala za posipavanje,
- redoslijed izvođenja radova održavanja prohodnosti prema utvrđenim razinama prednosti,
- dinamiku provođenja pojedine aktivnosti,
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- nadzor i kontrolu provođenja zimske službe.
2. RUKOVOĐENJE ZIMSKOM SLUŽBOM
U skladu s ovim Operativnim planom, rukovođenje „zimskom službom“ Izvoditelj radova planira uz koordinaciju s
ovlaštenim predstavnikom Općine Đulovac.
Ovlašteni predstavnik Općine Đulovac je komunakni redar –Branislav Bijelić.
Po sklapanju ugovora s odabranim Izvoditeljem radova, isti je dužan odmah Naručitelju dostaviti pisanu odluku o
imenovanju odgovorne osobe Izvoditelja radova- rukovoditelja zimske službe.
Obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac u zimskim uvjetima
– „zimska služba“ povjereno je temeljem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova zimskog održavanje
nerazvrstanih cesta i drugih nerazvrstanih javnih prometnih površina na području općine Đulovac, klasa: 363-02/12-0203-1, urbroj:2111/05-01-12-01 od 05.12.2012. Obrtu Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, , vl. Gege
Jakovića, Veliki Bastaji 46 , OIB:00646262693 zastupano po vlasniku Gegi Jakoviću s kojim je sklopljen četverogodišnji
ugovor za sezone 2012/213., 2013/2014., 2014/2015. i 2015/2016. i ugovor istječe 05. prosinca 2016. godine.
Općinski načelnik je donio Odluku o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalnih poslova zimskog održavanja
nerazvrstanih cesta i drugih nerazvrstanih javnih prometnih površina na području Općine Đulovac (Klasa: 363-02/1604/1, Urbroj: 2111/05-03-16-3 od 02.11. 2016.), te će sukladno navedenoj Odluci u Bjelovarskom listu 07.11. 2016. biti
objavljen javni natječaj. Javni natječaj je otvoren do 17. studenog 2016. te će po završetku istog Općinsko vijeće Općine
Đulovac donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na
temelju ugovora za slijedeće četverogodišnje razdoblje.
Radi kvalitetnog i racionalnog funkcioniranja zimske službe predviđa se da:

a. državne, županijske i lokalne ceste na području općine Đulovac održavaju HC i ŽUC prema posebnom programu, a
izvršitelj je PZC- Bjelovar, mjesto pripravnosti Daruvar,
b. nerazvrstane ceste, ulice, trgove i javna parkirališta koje se održavaju do 05.12.2016. godine temeljem pisanog ugovora
s izvršiteljem „Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, Veliki Bastaji 46, a nakon tog perioda i provedenog
javnog natječaja za slijedeće četverogodišnje razdoblje sa najpovoljnijim ponuditelja kojem će se povjeriti obavljanje
komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova zimskog održavanja nerazvrstanih
cesta i drugih nerazvrstanih javnih prometnih površina na području Općine Đulovac.
Koordinaciju zimske službe na pozicijama raskrižja nerazvrstanih cesta i javnih cesta ovlašteni predstavnik Općine
Đulovac osim sa Izvoditeljem radova mora vršiti i sa ovlaštenim predstavnikom Županijske uprave za ceste Bjelovarsko
bilogorske županije i Hrvatskih cesta .
Prikaz dužine prometnica prema nadležnosti održavanja i upravljanja, a prema kojem će se vršiti i „zimska služba“, dat
je u prilogu 1.
Ulice, nerazvrstane ceste i parkirališta (u daljnjem tekstu: općinske prometnice) obzirom na njihov značaj podijeljeni –
razvrstani su u tri prioritetna stupnja.
3. PRIPRAVNOST
Pripravnost Izvoditelja radova „zimske službe“ na području Općine Đulovac traje u periodu 15.studenog tekuće
kalendarske godine do 15.travnja naredne godine i tako nadalje za svaki zimski period. U vrijeme pripravnosti kod
Izvoditelja se uvodi stalno dežurstvo rukovoditelja operativnog djelovanja zimske službe radi organizacije operativnog
djelovanja prema stvarnim i očekivanim meteorološkim uvjetima. Izvoditelj radova zimske službe u vrijeme pripravnosti
mora biti organiziran s potrebnim brojem ljudstva, mehanizacije i materijala za posipavanje, i to:
a) održavanje cesta
− radnici za posluživanje i upravljanje vozilima – najmanje 4 osoba, − 2
kamiona za čišćenje s ralicom i rasipačem
− 1 traktora za čišćenje s ralicom
− 1 radni stroj „kombinirka“ vrste pogona minimum 4x4;
b) za održavanje nogostupa
- radnici za ručno čišćenje i posipavanje – najmanje 2,
U slučaju velikih padalina radovi na čišćenju nogostupa naručiti će se od izvoditelja koji čisti i nerazvrstane ceste.
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Trebalo bi planirati nabavu ovog stroja.
Izvoditelj radova mora biti pripravan pristupiti izvršenju radova „zimske službe“ u ovisnosti o stvarnim i očekivanim
meteorološkim uvjetima, koji određuju stupanj pripravnosti Izvoditelja za operativno djelovanje.
Ukoliko Izvršitelj neće ispunjavati povjerene mu poslove u dogovorenim okvirima, standardnom kvalitetom, uvažavajuću
pozitivne zakonske propise i općinske odluke, sukladno ugovoru Naručitelj može angažirati drugog izvršitelja i raskinuti
ugovor s pravom potraživanja naknade štete.
Ovisno o meteorološkim prilikama određena su tri stupnja pripravnosti. Rukovoditelj radova planira smjene i dežurstva prema
dugoročnoj vremenskoj prognozi, a prema kratkoročnoj vremenskoj prognozi planira spremnost operativnog djelovanja u
potrebnom stupnju pripravnosti.
Ovisno o meteorološkim prilikama određena su tri stupnja pripravnosti. Rukovoditelj radova planira smjene i dežurstva prema
dugoročnoj vremenskoj prognozi, a prema kratkoročnoj vremenskoj prognozi planira spremnost operativnog djelovanja u
potrebnom stupnju pripravnosti.
Mjesto pripravnosti Izvoditelj radova mora organizirati na području ili u blizini Općine Đulovac. Ovlašteni
predstavnik Općine Đulovac određuje početak i trajanje pripravnosti upisom u dnevnik rada.
Sve aktivnosti u obavljanju zimske službe unose se u Dnevnik zimske službe. Dnevnik zimske službe vodi svakodnevno
Izvoditelj radova. Dnevnik Zimske službe u svakom trenutku mora biti dostupan komunalnom redaru, koji obavlja kontrolu
rada zimske službe. Dnevnik zimske službe je osnovni dokument za registraciju svih događanja, obavijesti, naloga, izvršenih
radova, vremenskih prilika i drugih važnih sadržaja za rad zimske službe, pa ga treba precizno i ažurno voditi.
-

U dnevnik treba kronološki upisivati sve sadržaje kako nastaju. Potrebno je osobito registrirati:
vremenske prognoze kao i mjerenja temperature svakih dva sata u kritično nastupajućim promjenama
izvršavanje redoslijeda prednosti cesta, upisivati vrijeme izlaska kao i vrijeme povratka svih vozila i ljudstava kada su
pristupili ili izvršili zadatak čišćenja i posipavanja cesta
utrošak materijala za izvršeno posipavanje toga dana
predane sadržaje izvještaja o stanju na cestama, izvanrednim događanjima i okolnosti pod kojima su ona nastala
zatvaranje ceste, privremenu regulaciju prometa s obzirom na stanje kolnika, režim prometa,
postavljanje prometne signalizacije s lokacijama i izvršiteljima
ostale napomene
Na svakom listu dnevnika zimske službe radi se rekapitulacija izvršenih radova i utrošenog materijala
Ovlašteni predstavnik Općine Đulovac, ovisno o vremenskim uvjetima može Izvoditelju radova zimske službe izdati nalog za
izvršenje dodatnih radova čije izvršenje je nužno za prohodnost ceste. Nalog za izvršenje dodatnih radova izdaje se upisom
u dnevnik rada, a u izuzetnim i hitnim slučajevima može se izdati usmeni nalog.
Usmeni nalog mora se evidentirati naknadnim upisom u dnevnik rada najkasnije sljedećeg radnog dana. U suprotnom
izvršeni radovi neće se obračunati.
Ovlašteni predstavnik Općine, u slučajevima kada radovi nisu u cijelosti izvedeni ili su izvedeni u nedovoljnoj kvaliteti,
Izvoditelju radova će izdati nalog za izvršenje radnji popravnog održavanja. Izvršene radnje popravnog održavanja ne
obračunavaju se posebno. Izvoditelj radova dužan je pravovremeno po nalogu Naručitelja osigurati dovoljne količine
materijala za posipavanje te ga pravilno uskladištiti.
Sol za posipavanje mora biti uskladištena na način kojim se održava njena kvaliteta i rastresitost. Količinu soli treba obnavljati
uoči svakog sezonskog razdoblja.
Neutrošenu sol iz prethodnog sezonskog razdoblja prije korištenja u tekućem razdoblju uporabe treba miješati sa novom
solju u minimalnom omjeru 1:1.
Sipina je drobljeni kameni agregat u granulaciji 4-8 mm.
Deponij materijala za posipavanje nalazi se na lokaciji koju određuje Izvršitelj.
Za neizvršavanje ugovorenih obaveza u ugovorenom vremenu kao i za zakašnjenje u pristupanju izvršenju radova, Izvoditelj
radova će snositi posljedice kako je to regulirano odredbama ugovora.
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Izvoditelj radova u skladu s ovim Operativnim planom samostalno organizira sve potrebne aktivnosti, uz obaveznu
koordinaciju s ovlaštenim predstavnikom Općine Đulovac (dogovor o preventivi, vrijeme pristupanja izvršenju, omjer
mješavine i slično).
3.1. Pripremni radovi
Izvršitelj, treba prije nastanka perioda zimske službe (15. 11. 2014.):
- pripremiti vozila s opremom, ostalu potrebnu mehanizaciju i urediti bazu
- osigurati zamjenske ili dopunske strojeve,
- osigurati sustav veze i obavješćivanja,
- osigurati prometnu signalizaciju.
Naručitelj se obvezuje:
- pripremiti zalihe materijala za posipavanje cesta (soli za posipavanje i kamene sipine). Materijal
za posipanje cesta uskladišten je u ekonomskom dvorištu u Đulovcu.
3.2. Stupnjevi pripravnosti
Radi praćenja stanja i mogućnosti pravovremenog djelovanja vršitelj zimske službe organizira
službu pripravnosti.
Opseg pripravnosti kao i trajanje pripravnosti utvrđeni su iskustveno, na temelju prosječnih zima
tijekom posljednjih nekoliko godina. Primjetan je trend sve većih oscilacija i pojava ekstremnih odstupanja
u meteorološkim pojavama. Odluku o stupnju i opsegu pripravnosti, donosi Općina Đulovac putem svojih
stručnih službi.
Podloga za donošenje odluka je praćenje vremenske situacije i to:
- putem Državnog hidrometeorološkog zavoda – dnevnih i tjednih prognoza,
- putem HAK-a i prognoza.
Ovisno o meteorološkim uvjetima utvrđuju se stupnjevi pripravnosti zimske službe:

Tabela 1. STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI
MJERE
I STUPANJ
TRAJANJE:
Tokom cijelog zimskog
razdoblja

II STUPANJ
TRAJANJE:
cca 50 dana

Uvodi se nastupanjem zimskih uvjeta:
temperatura zraka oko 0ºC
kontrola kritičnih mjesta: usponi i opasni zavoji
dežurstvo tijekom vikenda i blagdana

MJERE
Uvodi se kad je temperatura zraka oko 0ºC i kad su prognozirane slabe padaline
- preventiva poledice i zaleđivanja prometnica
- čišćenje snijega
- dežurstvo u slučaju snježnih padalina

III STUPANJ

MJERE

TRAJANJE:
cca 20 dana

Uvodi se u slučaju jačih snježnih padalina, dužeg padanja snijega i vjetrovitog i hladnog vremena
- dežurstvo mehanizacije i osoblja u skladu s programom traje do najave smirivanja vremenskih prilika
- vrši se posipavanje kolnika sa solju prije padanja snijega ili neposredno po početku padanje, te
čišćenje ralicama neprekidno

IV STUPANJ

MJERE

TRAJANJE:
po potrebi

Predviđa proglašenje elementarne nepogode u slučaju obilnih padalina u kratkom roku kao i
dugotrajnih padalina (dulje od 24 sata neprekidno).
Ovaj program ne obuhvaća IV stupanj.
U tome slučaju potrebno je angažirati i dodatnu mehanizaciju.
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4. PRIORITETI IZVRŠAVANJA
Održavanje prohodnosti pojedinih cesta u zimskim uvjetima je određeno prioritetom u koji
je cesta odnosno ulica razvrstana, gustoćom i strukturom prometa, meteorološkim uvjetima i lokalnim
potrebama. U tabeli 2. se definiraju standardi za postupanje zimske službe u slučaju nastupanja
zimskih uvjeta:

Tabela 2.
Kategorija
proriteta

Vrsta ceste

I

glavne općinske
prometnice

II

ostale glavne općinske
ulice i mjesne ceste

III

općinske i mjesne ceste

I

parkirališta,

II

parkirališta,

Prohodnost ceste,
Snježne padavine
parkirališta ili bicikl.
Staze
od 5. do 22 sata
Osigurati
prohodnost;
zastoji do 2 sata između
22. i 5 sata

od 5. do 20 sata

Osigurati
prohodnost;
zastoji do 2 sata između
20. i 5 sata

Jake snježne padavine

mogući

mogući

od 7. do 20 sata,
Osigurati prohodnost; mogući kraći
uzeti u obzir mjesne zastoji
potrebe
od 6. do 22 sata
Osigurati korištenje
80% tokom I dana
od 8. do 20 sata,
Osigurati korištenje 50% tokom I
dana

Osigurati
prohodnost(na
jednoj traci)
mogući zastoji do 2 sata
između
22. i 5 sata
Osigurati
prohodnost(na
jednoj traci);
mogući zastoji do 2 sata
između
20. i 5 sata
Osigurati prohodnost; mogući
zastoji do jednog dana
Osigurati korištenje
50% tokom I dana
Osigurati korištenje 50%
tokom II dana

Napomene uz tabelu 2.
Računa se da je prohodnost osigurana, ako visina snijega na cestama I. prioriteta ne prelazi 5 cm, a na drugim
cestama 10 cm, pa je promet vozila moguć uz upotrebu zimske opreme vozila.
Prohodnost pješačkih staza kao nogostupa osigurana je ako visina snijega ne prelazi 5cm.
U razdoblju izvanredno jakih snježnih padavina, kod snježnih mećava i zapuha, prohodnost nije neophodno
nužno osigurati. Posebno to važi za poledicu, ako je radi kiše cesta zaleđena i poledicu nije moguće riješiti
raspoloživim tehničkim sredstvima.
Za dolazeću zimu planira se ukupno 100 sati efektivnog rada strojeva na zimskoj službi, te utrošak 20 t soli i 20
tona sipine, kako bi se održao postojeći standard zimske službe, a koji će biti raspoređen po naseljima u omjerima
iz gornje tablice. Ujedno se planira i dežurstvo te ophodnja cesta. Potrebe zimske službe kao i predviđene količine
baziraju se na temelju prosječnih klimatskih uvjeta za zimski period.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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PRILOZI:

POPIS NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE ĐULOVAC
Prema Odluci Općinskog vijeća o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac, Klasa: 340-01/1601/1, Urbroj: 2111/05-01-16-01 od 24.06.2016.

oznaka
N1
N2
N3a
N3b
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18a
N18b
N19
N20a
N20b
N20c

naziv
Đulovac (ŽC 3301)- Puklica(L37134)
M.Bastaji (L37129)- Maslenjača
Maslenjača (ŽC 3301) -Maslenjača(L37127)
Maslenjača (N3a)- Maslenjača(L37127)
Maslenjača (N2)- V.Miletinac (L37128)
Batinjani (ŽC 3301) -Batinjani(L37152)
Batinjani (ŽC 3301) -B. Rijeka(L37152)
B.Rijeka (ŽC 3301) - B.Rijeka(L37152)
Vukovje(L37152) -Vukovje(L37152)
B.Kosa(L37122) -granica općine za I.Selo
Batinjani (ŽC 3301) -D.Vrijeska(L3122)
Maslenjača (L37127) -Maslenjača(N2)
M.Bastaji (L37129) -Maslenjača(N4)
M.Bastaji (L37129) -B.Brđani(L37128)
Potočani (ŽC 3301) -Katinac(D34)
Potočani (ŽC 3301) -Đulovac (ŽC 3301)
Đulovac (L40022) -Đulovac
S.Krivaja (L37135) -granica općine za Levinovac
Kravljak (ŽC 3301) -M.B.Gora (kod groblja)
Kravljak (ŽC 3301) -Kravljak (N18a)
D.Cjepidlake (L40022) -M.B.Gora(N18a)
M.B.Gora (N18a) -V.B.Gora (L37132)
V.B.Gora (N20a) -V.B.Gora (L37132)
V.B.Gora (N20a) -V.B.Gora (L37132)

duljina/m

N21
N22
N23

Đulovac (L40022) -Kravljak(N18a)
B.Brđani (L37128) -D.Cjepidlake(L40022)
B.Brđani (L37128) -M.Miletinac-granica općine za Djakovac

3055
5900
3540

N24

V.Bastaji (ŽC3301) - Škodinovac

2340

N25

Đulovac (L40022) -Stara Krivaja (L37135)

3780

N26

Stara Krivaja (L37135) -Nova Krivaja (L37136)
UKUPNO m:

1220
2120
1150
175
2950
1025
1200
1555
875
3030
3160
810
1680
3175
2585
3870
1570
4220
2890
1665
2730
3550
1425
375

1120
68740
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POPIS NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE ĐULOVAC
- prema prioritetima čišćenja
Popis cesta

km

podloga
A-asfalt
Mmakadam

širina m

Prioritet
čišćenja

I. Đulovac
1. ulica k. Tomislava

8,28
0,48

A

3

1.

2. ul. A. Starčevića
3. ul. braće Radića
4. ul. J.Jelačića
- u cijeloj dužini
- dio ulice prema Badelu
5. ul. žrtava domovinskog rata
6. domobranska ulica
7. Frankopanska-iza Gaja lijevo
8. D-34-desno prema Badelu
9. Đurina ulica
- sokak Bitner
- sokak prema Olijanu
II. Đulovac-Stara Krivaja
III. Stara Krivaja-Nova Krivaja
IV. Kravljak
-Lijevo od D-34

0,5
0,5

A
A

3
3

1.
1.

0,9
2
1
0,15
0,3
2

A
A
M
M
A
M

3
3
3
3
3

0,15
0,3
3,7
1,1
1,6
1,6

M
M
3
3

1.
2.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1
1.

A;M

3

2.

A;M
A;M

3
3

1.
1.

A
M
A

3

1.
1.
1.

V. Mala Babina Gora
Sokak kod doma lijevo
Sokak vatrogasni dom
VI. Velika Babina Gora
-Groblje lijevo do kapelice
-Sokak lijevo i desno
-sokak prema Miheliću
VII. Potočani
- cijelom dužinom plus tri sokaka
VIII. Katinac
- sokak lijevo

1,1
0,5
0,6
1,2
0,5
0,5
0,2
3,87
3,87
1,05
0,8

-sokak desno
IX. Donje Cjepidlake
-cijelom dužinom
X. Removac
-sokaci desno
XI. Škodinovac
-Cijelom dužinom

3

M

2.

A

3

1.

0,25

A

3

1.

2
2

M

3.

1,2
1,2

M

3.

2
2

M

2.
1.

XII. Mali Bastaji
-sokak od doma lijevo i cesta u nastavku do
kraja
XIII. Donja Vrijeska
- od Hrvatskog doma lijevo prema „Zagorju“

2,3
2,3

M

1,45
0,50

A

- sokak Svrtan
- put za samostan desno
XIV. Velika Maslenjača
- sokak kod željezničke stanice
- sokak prema „ekonomiji“
- sokak prema Vinku Črnjeviću
- sokak prema Hežmanu

0,15
1,3
1,17
0,45
1,00
0,12
0,6

3

M
M
A
A
A
A

1.
2.
2.

3
3
3
3

1.
2.
2.
2.
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XV. Vukovje
- sokak pored Papca
- sokak prema Ivančiću
XVI. Dobra Kuća
- sokak na ulazu u selo lijevo
XVII. Batinjani
-sokak prema groblju
- Bjelajčev sokak
- Vujković sokak
XVIII. Mali Miletinac
-od ceste Brđani do Ilove (Dijakovac)

0,58
0,18
0,4
0,5
0,5
1,25
0,25
0,5
0,5
3,55
2,8

-sokak lijevo prema Gelenčiru
XIX. Batinjska Rijeka
-sokak prema mlinovima desno
-sokak prema kamenolomu ravno
XX.Koreničani
- od raskršća u cijeloj dužini
- sokak prema Tršeku
-sokak prema Prenku Jakaoviću
XXI. Borova Kosa
- na ulazu u selo sokak lijevo
- sokak prije ulaza u selo desno
XXII. Mala Klisa
-D-34 lijevo prema Afentaleru
-D-34-lijevo prema katoličkom groblju

0,75
0,4
0,2
0,2
3,3
2,9
0,2
0,2
1,5
0,5
1
0,25
0,15
0,25

XXI. Velika Klisa
- dio zvani Kornaš
- prema Purić
UKUPNO

3,5
1,5
2
46,85

M
M

2.
2.

M

1.

M
M
M

1.
1.
1.

M

1.

M

1.

M
M

2.
2.

A

3

1.
2.
2.

A
M

1.
2.

M
M

3.
3.

M
M

3.
3.

NAPOMENA: ZIMSKO ODRŽAVANJE SE ODNOSI I NA ODVOJKE NERAZVRSTANIH CESTA KOJI NISU O
OVOM POPISU AKO IH JE POTREBNO ČISTITI !!!
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20.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 361-01/16-03-14
Urbroj: 2111/05-03-15-03
Đulovac, 29. studeni 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 7. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave
bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 7/2016), Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude METIDA d.o.o. za izradom parcelacijskog elaborata
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se ponuda broj:41/01/01 od 29.11.2016 poduzeća METIDA d.o.o. za inžinjering i
posredovanje, Grubišno Polje, Trg bana J. Jelačića, OIB:36699107016 ,za izradom parcelacijskog elaborata
prema Rješenju o uvjetima gradnje za potrebe parcelacije i evidentiranja Doma u Koreničanima u katastru zemljišta
i zemljišnoj knjizi ukupnom iznosu od 4.375,00 kn.
U cijenu je uključen PDV.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva nabavu i dobavu kuhinje što obuhvaća:
r.br.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
1

izrada parcelacijskog elaborata prema Rješenju o uvjetima
gradnje za potrebe parcelacije i evidentiranja Doma u
Koreničanima u katastru zemljišta i zemljišnoj knjizi

Jed.
mjera
kom

Količina
1

Cijena
(bez
PDV-a)
3500,00

UKUPNO:
SVEUKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

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

Članak 3.
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 za predmetne robe,
radove i usluge procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00kn.
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 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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21.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA:121-01/16-01/1
URBROJ:2111/05-03-16-03
Đulovac, 30. studeni 2016.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII), članka 17. Odluke
o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za 2016. godinu („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 9/XIV), te članka 1.
tč. 11. Odluke o
načinu ostvarivanja ostalih materijalnih prava službenika i namještenika zaposlenih u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 5/XIII) Općinski načelnik
donosi
ODLUKU
o isplati božićnice službenicima i namještenicima JUO Općine Đulovac
Članak 1.
Službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac, odobrava se isplata naknade za
božićnicu za 2016. godinu u iznosu neoporezivog dijela od 1.250,00 kn po službeniku/namješteniku , odnosno
ukupno za 5 zaposlenika 6.250,00 kn.
Izdatak je planiran u Proračunu Općine Đulovac za 2016. godinu.
Pravo na neoporezivi dio božićnice ostvaruju:
1.
2.
3.
4.
5.

Josip Kastmiler, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela u iznosu od 1.250,00 kn,
Jasna Erjavec, samostalni upravni referent u iznosu od 1.250,00 kn,
Josip Šilarić, voditelj računovodstveno knjigovodstvenih poslova u iznosu od 1.250,00 kn,
Branislav Bijeli, komunalni redar u iznosu od 1.250,00 kn,
Vinko Grgić, domar u iznosu od 1.250,00 kn,

Članak 2.
Financijska sredstva za isplatu dodatka iz članka 1. Ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Đulovac
za 2016., a teretiti će se program 1002-JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA, aktivnost:100201- Stručno osoblje i
administracija, pozicija- 6, konto;312119 -ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
Članak 3.
Božićnica se isplaćuje prvoga narednog mjeseca od mjeseca u kojem je službenik ili namještenik ostvario
pravo na božićnicu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja., a objavit će se u „Službenom glasnik Općine Đulovac“
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.

str. 37

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“ broj 8/16
30. studeni 2016.

22.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA:121-01/16-01/1-2
URBROJ:2111/05-03-16-03
Đulovac, 30. studeni 2016.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII), članka 17. Odluke
o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za 2016. godinu („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 9/XIV), te članka 1.
tč. 10. Odluke o
načinu ostvarivanja ostalih materijalnih prava službenika i namještenika zaposlenih u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 5/XIII) Općinski načelnik
donosi
ODLUKU
o isplati naknade za dar u prigodi dana Sv. Nikole
Članak 1.
Službeniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac, Josipu Kastmileru odobrava se isplata naknade
za dar u prigodi dana Sv. Nikole za 2016. godinu u iznosu neoporezivog djela od 600,00 kn .
Izdatak je planiran u Proračunu Općine Đulovac za 2016.
Članak 2.
Financijska sredstva za isplatu naknade iz članka 1. Ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Đulovac
za 2016., teretiti će se Program 1002- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA, aktivnost - A100201-Stručno,
administrativno i tehničko osoblje, pozicija:5-Darovi , konto: 31213- Ostali rashodi za zaposlene
Članak 3.
Božićnica se isplaćuje prvoga narednog mjeseca od mjeseca u kojem je službenik ili namještenik ostvario
pravo na dar za Sv. Nikolu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Općinski načelnik
Drago Hodak,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.

