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1.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 363-03/16-01/2
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 11. veljače 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 15. Odluke o komunalnom doprinosu
(„Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIII-izmjene i dopune, 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i
dopune), te članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna
Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), općinski načelnik Općine Đulovac, donosi
ZAKLJUČAK
o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa- Katarina i Ivan Brajdić
Članak 1.
Sukladno članku 8.a Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIII-izmjene
i dopune, 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i dopune), KATARINA BRAJDIĆ OIB:28123955696 i IVAN BORIS
BRAJDIĆ OIB:20629532517 iz Vukovja 22 u potpunosti se oslobađa plaćanja komunalnog doprinosa,
nakon izvršnosti rješenja o izvedenom stanju Upravnog odjela za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i
komunalnu infrastrukturu-Ispostava Daruvar klasa: UP/I-361-06/13-012/733, urbroj:3103/1-09/2-14-05 od 06.
ožujka 2014. za izgrađenu jednostavnu stambenu zgradu obujma 200,16 m3 sagrađenu na k.č. br.402/14 u k.o.
Vukovje unutar građevinskog područja
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 7. i 8. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIIIizmjene i dopune , 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i dopune) visina komunalnog doprinosa iznosi 800,64
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.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Đulovac.
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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2.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 363-03/16-01/3
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 11. veljače 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 15. Odluke o komunalnom doprinosu
(„Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIII-izmjene i dopune, 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i
dopune), te članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna
Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), općinski načelnik Općine Đulovac, donosi
ZAKLJUČAK
o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa- Ivan Turi
Članak 1.
Sukladno članku 8.a Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIII-izmjene
i dopune, 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i dopune), TURI IVAN OIB:55374565791
iz MALE
MASLENJAČE 2A u potpunosti se oslobađa plaćanja komunalnog doprinosa, nakon izvršnosti rješenja o
izvedenom stanju Upravnog odjela za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturuIspostava Daruvar klasa: UP/I-361-06/13-02/2717, urbroj:3103/1-09/2-14-8 od 07. travnja 2014. za izgrađenu
pomoćnu zgradu (garaže, spremište) tlocrtne površine manje od 50,00 m², izgrađenu unutar gabarita (9,90 x 4,50
= (44,55 m² GBP< 50 m²) sagrađenih na k.č. br. 1436/18 u k.o. Vrijeska na adresi Mala Maslenjača 2A unutar
građevinskog područja .
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 7. i 8. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIIIizmjene i dopune , 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i dopune) visina komunalnog doprinosa iznosi 445,52
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.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Đulovac.
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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3.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 363-03/16-01/4
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 11. veljače 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 15. Odluke o komunalnom doprinosu
(„Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIII-izmjene i dopune, 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i
dopune), te članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna
Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), općinski načelnik Općine Đulovac, donosi
ZAKLJUČAK
o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa- Bogdan Plavšić
Članak 1.
Sukladno članku 8.a Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIII-izmjene
i dopune, 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i dopune), Bogdan Plavšić, OIB: 85990783227, Potočani 62,
Potočani u potpunosti se oslobađa plaćanja komunalnog doprinosa, nakon izvršnosti rješenja o izvedenom
stanju izvedenom stanju Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, Zagreb, Selska cesta 136, klasa:
UP/I-361-03/14-101/27659, urbroj:403-03-2-1/0079-14-16. od 13. rujna 2014. za izgrađenu jednostavnu zgradu svinjac i garaža obujma 522.10 m³ izgrađene na k.č. 352/3, 352/4, k.o. Potočani, na adresi Potočani 62, Potočani
unutar građevinskog područja .
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 7. i 8. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIIIizmjene i dopune , 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i dopune) visina komunalnog doprinosa iznosi 1.566,30
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.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Đulovac.
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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4.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 363-03/16-01/5
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 11. veljače 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 15. Odluke o komunalnom doprinosu
(„Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIII-izmjene i dopune, 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i
dopune), te članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna
Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), općinski načelnik Općine Đulovac, donosi
ZAKLJUČAK
o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa- Mario Kos
Članak 1.
Sukladno članku 8.a Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIII-izmjene
i dopune, 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i dopune), Mario Kos, OIB: 12809826596, Batinjani 76a, Batinjani
u potpunosti se oslobađa plaćanja komunalnog doprinosa, nakon izvršnosti rješenja o izvedenom stanju
izvedenom stanju Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, Zagreb, Selska cesta 136, klasa: UP/I361-03/14-01/27635, urbroj:403-03-2-2/0111-14-12. od 07. listopada 2014. za izgrađenu jednostavnu zgradu spremište obujma 158.58 m³ izgrađene na k.č. 438/42, 438/66, k.o. Vukovje na adresi Batinjani 76 A unutar
građevinskog područja .
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 7. i 8. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIIIizmjene i dopune , 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i dopune) visina komunalnog doprinosa iznosi 634,32
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.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Đulovac.
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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5.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 363-03/16-01/6
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 11. veljače 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 15. Odluke o komunalnom doprinosu
(„Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIII-izmjene i dopune, 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i
dopune), te članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna
Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), općinski načelnik Općine Đulovac, donosi
ZAKLJUČAK
o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa- Milan Plavšić
Članak 1.
Sukladno članku 8.a Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIII-izmjene
i dopune, 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i dopune), Milanu Plavšiću, OIB: 07165424676 iz Potočana 35,
Potočani u potpunosti se oslobađa plaćanja komunalnog doprinosa, nakon izvršnosti rješenja o izvedenom
stanju izvedenom stanju Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, Zagreb, Selska cesta 136, klasa:
UP/I-361-03/14-01/27840, urbroj:403-03-2-2/0112-14-15. od 22. listopada 2014. za izgrađenu jednostavnu zgradu
- poljoprivredna, obujma 320.25 m³ izgrađene na k.č. 8,10,11, k.o. Potočani građevinskog područja .
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 7. i 8. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIIIizmjene i dopune , 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i dopune) visina komunalnog doprinosa iznosi 960,75
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.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Đulovac.
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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6.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 363-03/16-01/7
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 11. veljače 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 15. Odluke o komunalnom doprinosu
(„Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIII-izmjene i dopune, 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i
dopune), te članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna
Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), općinski načelnik Općine Đulovac, donosi
ZAKLJUČAK
o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa- Ana Đorđević
Članak 1.
Sukladno članku 8.a Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIII-izmjene
i dopune, 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i dopune), Ana Đorđević, OIB:52739228199 Đurina ulica 6,
Đulovac u potpunosti se oslobađa plaćanja komunalnog doprinosa, nakon izvršnosti rješenja o izvedenom
stanju izvedenom stanju Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, Zagreb, Selska cesta 136, klasa:
UP/I-361-03/14-01/11914, urbroj:403-03-2-1/0201-15-12 od 11. ožujka 2015. za jednostavnu zgradu poljoprivredne namjene obujma 199.33 m³ izgrađene na k.č. 205/3, k.o. Đulovac, Đurina ulica 6, Đulovac unutar
građevinskog područja .
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 7. i 8. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIIIizmjene i dopune , 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i dopune) visina komunalnog doprinosa iznosi 996,65
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.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Đulovac.
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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7.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 363-03/16-01/8
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 11. veljače 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 15. Odluke o komunalnom doprinosu
(„Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIII-izmjene i dopune, 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i
dopune), te članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna
Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), općinski načelnik Općine Đulovac, donosi
ZAKLJUČAK
o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa- Milan Mileusnić
Članak 1.
Sukladno članku 8.a Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIII-izmjene
i dopune, 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i dopune), Milan Mileusnić, OIB: 50797719024, Kupališna 8 b,
Daruvar , u potpunosti se oslobađa plaćanja komunalnog doprinosa, nakon izvršnosti rješenja o izvedenom
stanju Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, Zagreb, Selska cesta 136, klasa: UP/I-361-03/1401/37594, urbroj:403-03-2-1/0118-15-14 od 04. veljače 2015. za izgrađenu jednostavnu zgradu - poljoprivredne
namjene obujma 47.33 m³ izgrađene na k.č. 864/1, k.o. Vukovje na adresi Batinjani bb unutar građevinskog
područja.
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 7. i 8. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIIIizmjene i dopune , 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i dopune) visina komunalnog doprinosa iznosi 189,32
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.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave 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: 363-03/16-01/9
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 11. veljače 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 15. Odluke o komunalnom doprinosu
(„Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIII-izmjene i dopune, 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i
dopune), te članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna
Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), općinski načelnik Općine Đulovac, donosi
ZAKLJUČAK
o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa- Savo Orozović
Članak 1.
Sukladno članku 8.a Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIII-izmjene
i dopune, 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i dopune), SAVO OROZOVIĆ
iz Batinjana 48
,
OIB:87689740087 , u potpunosti se oslobađa plaćanja komunalnog doprinosa, nakon izvršnosti rješenja o
izvedenom stanju Upravnog odjela za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturuIspostava Daruvar klasa: UP/I-361-03/13-02/11604 urbroj:2103/1-09/2-15-05 od 25. siječnja 2015. za izgrađenu
za izgrađenu jednostavnu zgradu I-prešaona papira i skladište – obujma 472,66 m3 , za izgrađenu jednostavnu
zgradu II-garaža, radionica, spremište poljoprivrednog alata – obujma 465,98 m3 , za izgrađenu jednostavnu
zgradu III-garaža – obujma 301,81 m3 ,za izgrađenu pomoćnu zgradu - (garažu) izgrađenu unutar gabarita
(4,25x4,90 =20,82 m² GBP< 50 m²) i za izgrađenu pomoćnu zgradu - (spremište) izgrađenu unutar gabarita
(4,25x9,40 =39,95 m² GBP< 50 m²) sagrađenu na k.č. br. 151/3 i 151/4 u k.o. Vukovje na adresi Batinjani 48
unutar građevinskog područja.
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 7. i 8. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIIIizmjene i dopune , 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i dopune) visina komunalnog doprinosa iznosi 7.331,96
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.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Đulovac.
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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9.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 363-03/16-01/10
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 26. veljače 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 15. Odluke o komunalnom doprinosu
(„Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIII-izmjene i dopune, 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i
dopune), te članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna
Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), općinski načelnik Općine Đulovac, donosi
ZAKLJUČAK
o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa- Slavka Kokot
Članak 1.
Sukladno članku 8.a Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIII-izmjene
i dopune, 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i dopune), SLAVKA KOKOT OIB:77907671208 iz Gornje
Vrijeske 14
, u potpunosti se oslobađa plaćanja komunalnog doprinosa, nakon izvršnosti rješenja o
izvedenom stanju Upravnog odjela za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturuIspostava Daruvar klasa: UP/I-361-03/13-02/4451 urbroj:2103/1-09/2-16-05 od 22. veljače 2016. za izgrađenu
jednostavnu stambenu zgradu; dograđeni dio obujma 50,55 m3 u iznosu 500,00 kn, sagrađenih na k.č. br.1006
u k.o. Vrijeska, na adresi Gornja Vrijeska 14, unutar građevinskog područja.
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 7. i 8. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIIIizmjene i dopune , 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i dopune) visina komunalnog doprinosa iznosi 202,20
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.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Đulovac.
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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10.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 363-03/16-01/11
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 26. veljače 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 15. Odluke o komunalnom doprinosu
(„Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIII-izmjene i dopune, 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i
dopune), te članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna
Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), općinski načelnik Općine Đulovac, donosi
ZAKLJUČAK
o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa- Josip Gegić
Članak 1.
Sukladno članku 8.a Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIII-izmjene
i dopune, 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i dopune), JOSIP GEGIĆ
iz Velikih Bastaja 166 ,
OIB:94920498706 , u potpunosti se oslobađa plaćanja komunalnog doprinosa, nakon izvršnosti rješenja o
izvedenom stanju Upravnog odjela za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturuIspostava Daruvar klasa: UP/I-361-03/13-02/8398 urbroj:2103/1-09/2-16-05 od 18. veljače 2016. za izgrađenu za
izgrađenu manje zahtjevnu zgradu stambene namjene – obujma 776,38 m3 i za izgrađenu pomoćnu zgradu I(kokošinjac) izgrađenu unutar gabarita (3,00x4,65 = 13,95 m² GBP< 50 m², visine vijenca 2,8 m)- obujma 39,06
m³ sagrađenih na k.č. br. 398/1 i 398/3 u k.o. Veliki Bastaji na adresi Veliki Bastaji 116 unutar građevinskog
područja
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 7. i 8. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIIIizmjene i dopune , 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i dopune) visina komunalnog doprinosa iznosi 3.261,76
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.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Đulovac.
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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11.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 363-03/16-01/12
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 02. ožujak 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 15. Odluke o komunalnom doprinosu
(„Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIII-izmjene i dopune, 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i
dopune), te članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna
Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), općinski načelnik Općine Đulovac, donosi
ZAKLJUČAK
o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa- Rade Matić
Članak 1.
Sukladno članku 8.a Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIII-izmjene
i dopune, 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i dopune), JOSIP GEGIĆ
iz Velikih Bastaja 166 ,
OIB:94920498706 , u potpunosti se oslobađa plaćanja komunalnog doprinosa, nakon izvršnosti rješenja o
izvedenom stanju Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, Zagreb, Selska cesta 136, klasa: UP/I361-03/14-01/11990, urbroj:403-02-4-1/0261-15-19 od 23.11.2015. za izgrađenu manje jednostavnu zgradu poljoprivredne namjene obujma 748.11 m³ , jednostavnu zgradu - ljetna kuhinja i spremište sa nadstrešnicom
obujma 331.40 m³ i za izgrađenu manje zahtjevnu zgradu - stambene namjene obujma 171.64 m³ , sveukupnog
obujma 1.251,15 m³ izgrađene na k.č. 203/1, k.o. Đulovac, Đurina ulica 16A, Đulovac unutar građevinskog
područja.
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 7. i 8. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIIIizmjene i dopune , 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i dopune) visina komunalnog doprinosa iznosi 6.255,75
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.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Đulovac.
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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12.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 363-03/16-01/13
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 02. ožujak 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 15. Odluke o komunalnom doprinosu
(„Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIII-izmjene i dopune, 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i
dopune), te članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna
Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), općinski načelnik Općine Đulovac, donosi
ZAKLJUČAK
o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa- Zdenko Gloc
Članak 1.
Sukladno članku 8.a Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIII-izmjene
i dopune, 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i dopune), ZDENKO GLOC, OIB: 68417517050, ulica bana J.
Jelačića 3, Đulovac, u potpunosti se oslobađa plaćanja komunalnog doprinosa, nakon izvršnosti rješenja o
izvedenom stanju Upravnog odjela za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturuIspostava Daruvar klasa: UP/I-361-03/13-02/3479, urbroj:2103/1-09/2-16-05 od 18. veljače 2016. za izgrađenu
jednostavnu zgradu stambene namjene – dogradnja stambene zgrade obujma 45,18 m3 , i nezakonito izgrađene
jednostavnu gospodarsku zgradu obujma 1.011,95 m3 sagrađenih na k.č. br. 221/2 i 221/3 u k.o. Đulovac, na
adresi ul. bana J. Jelačića 3 sveukupnog obujma 1.057,13 m³ unutar građevinskog područja.
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 7. i 8. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 4/VI , 8/VIIIizmjene i dopune , 5/XI- izmjene i dopune i 2/XII-izmjene i dopune) visina komunalnog doprinosa iznosi 5.285,65
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.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Đulovac.
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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13.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 402-08/16-01/4
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 05. veljače 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 6. Pravilnika
o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), i članka
50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni
Statuta Općine Đulovac ), Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeći
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanje usluga izrade idejnog projekta
izgradnja industrijsko poslovne zgrade u PZ Maslenjača
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 06/01/01 od 05.02.2016. poduzeća METIDA d.o.o. za inžinjering
i posredovanje, Grubišno Polje, Trg bana J. Jelačića, OIB:36699107016 19570 za pružanjem usluga izrade idejnog
projekta izgradnja industrijsko poslovne zgrade u PZ Maslenjača ukupnom iznosu od 6.250,00 kn.
U cijenu je uračunat PDV.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.
1

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

Izrada Idejnog projekta industrijsko poslovne zgrade u
Poslovnoj zoni Maslenjača utvrđene ponudom br.06-01-01
od 05.02.2016

kom

Količina
1

Cijena
(bez
PDV-a)
5000,00

UKUPNO:
SVEUKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
5000,00
5.000,00 kn
5.000,00 kn
1.250,00 kn
6.250,00 kn

Članak 3.
Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna, naručitelj provodi izdavanjem
narudžbenice jednom gospodarskom subjektu.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja iz
članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom, te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene usluge.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2016.-program 1004IZGRADNJA OBJEKATA, Pozicija:72-Projektna dokumentacija, Aktivnost-Akt.K100402-projektna dokumentacija,
klasifikacija-42641-Ostala nematerijalna proizvedena imovina
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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14.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 351-02/16-01/1
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 8. veljače 2016. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta
Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta
Općine Đulovac ), i članka 5. i 7. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni
glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za pružanjem usluge izrade projektne
dokumentacije potrebne za Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“
za financiranje iz EU Kohezijskog fonda.
NAZIV PREDMETA NABAVE:

Članak 1.
Naručitelj: Općina Đulovac, Đurina 132, 42 532 Đulovac; MB:02554666, OIB: 83207178681, objavljuje početak
postupka javne nabave za pružanjem usluga izrade projektne dokumentacije potrebne za Projekt sanacije i
zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“ za financiranje iz EU Kohezijskog fonda.
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13. 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu
vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00
kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave
propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Sukladno članku 7. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 1/XIII), nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna,
naručitelj provodi pozivom za dostavu ponuda od najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta.
Kod postupaka bagatelne nabave jednake ili veće od 70.000,00 kuna, istodobno sa slanjem poziva za dostavu
ponuda, naručitelj objavljuje poziv za dostavu ponuda na svojim internetskim stranicama. Poziv mora biti dostupan
na internetskim stranicama najmanje 30 dana od dana njegove objave.
Poziv za dostavu ponuda objavljen je na internetskoj stranici Općine Đulovac: www.djulovac.hr
Članak 2.
REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE:2
Evidencijski broj nabave: E-2/2016-BN
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Članak 3.
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne iznosi 190.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost
(PDV).
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IZVOR FINANCIRANJA:
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac za 2016. ,
Program:1004:IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost:K100402:PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, pozicija.166:
Projektna dokumentacija-sanacija odlagališta otpada Cjepidlake, ekonomska klasifikacija:42641:Ostala
nematerijalna proizvedena imovina a sufinanciraju se temeljem Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u financiranju usluga izrade projektne dokumentacije potrebne za
prijavu projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“ na sufinanciranje iz EU Kohezijskog fonda
davanjem pomoći i Općine Đulovac, klasa:018-04/14-02/7,urbroj:563-02-2/236-15-4 od 09.02.2015., Dodatka I
osnovnog Ugovora, klasa:018-04/14-02/7,urbroj:563-02-2/233-15-12 od 07.07.2015. i Dodatka II. Br. 48567
osnovnog Ugovora klasa:018-04/14-02/7,urbroj:563-02-2/233-15-9 od 17.12.2015.
PODACI O OSOBAMA KOJE PROVODE POSTUPAK:
Članak 5.
Postupak javne nabave bagatelne vrijednosti provode ovlašteni predstavnici Općine Đulovac- javnog naručitelja
u postupcima javne nabave bagatelne vrijednosti za 2016. g.
1. Tuna Ivić, zamjenik općinskog načelnika
2. Josip Kastmiler, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
3. Jasna Erjavec, samostalni upravni referent u UO Općine Đulovac,
4. Branislav Bijelić, komunalni redar.
PODACI O PONUDITELJIMA KOJIMA ĆE SE UPUTITI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE:
Članak 6.
Gospodarski subjekti kojima se upućuje poziv:
1. IPZ UNIPROJEKT TERA d.o.o. Babonićeva 32, 10 000 Zagreb E:mail: irene@ipz-uniprojekt.hr
2. IPT inžinjering d.o.o.. Našička 47, 10 000 Zagreb E-mail: ipt@iptinzenjering.hr
3. HIDROING d.o.o., Tadije Smičiklasa 1, 31 000 Osijek E-mail: hidroing@hidroing-os.hr
4. Institu IGH d.d., Janka Rakuše 1, Zagreb, E-mail: igh@igh.hr
OSTALI PODACI.

Članak 7.
Rok za donošenje Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijesti o poništenju postupka bagatelne nabave
iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda .
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijest o poništenju postupka bagatelne nabave objavljuje se na
oglasnoj ploči i na internetskim stranicama naručitelja .
Načelnik Općine Đulovac donosi Odluku za odabir najpovoljnije ponude sa kojim će se sklopiti pisani ugovor o
nabavi, zajedno sa svim pristiglim ponudama.
Naručitelj objavom Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude, stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine kao naručitelja i najpovoljnijeg ponuditelja
regulirati će se Ugovorom.
Protiv odluke Općinskog načelnik Općine Đulovac, žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“, i
mrežnoj stranici Općine Đulovac: www.djulovac.hr.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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15.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 023-05/16-01/1
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 09. veljače 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 6. Pravilnika
o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), i članka
50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni
Statuta Općine Đulovac ), Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanje usluga nabave i montaže traktorskih guma
za traktor Landini u vlasništvu Općine Đulovac
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj VP 2 od 05.02.2016. zajedničkog obrta za vulkanizerske usluge
proizvodnju voća i destiliranih pića „AUTO-SERVIS“ vl. Vlaste i Zvonka Zounara, OIB:91679030944 iz Daruvara,
M. Gupca 90 za pružanjem usluga nabave i montaže traktorskih guma za traktor Landini u vlasništvu Općine
Đulovac u ukupnom iznosu od 6.516,00 kn.
U cijenu je uračunat PDV.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.
1

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
guma traktorska zadnja 16,9-30/14 pl CULTOR sa
montažom

Jed.
mjera
kom

Količina
2

Cijena
(bez
PDV-a)
2896,00

rabat%

Iznos

10,00

5792,00

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

5.792,00 kn
579,20 kn
5.212,80 kn
1.303,20 kn
6.516,00 kn

Članak 3.
Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna, naručitelj provodi izdavanjem
narudžbenice jednom gospodarskom subjektu, te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene usluge.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2016.-program 1002-JAVNA
UPRAVA I ADMINISTRACIJA Akt.K100202-pripremanje akata iz djelokruga JUO , pozicija: 20-matetrijali i dijelovi
za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava konto:-32243- materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje transportnih sredstava.
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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16.
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 351-02/16-01/1
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac,1. ožujak 2016. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj
19/13), članka 52. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna Odluke
o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), sukladno odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj
74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14)
i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće
dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), načelnik Općine Đulovac donosi
PRAVILNIK
o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac
I.

UVODNE ODREDBE

Članak 1.
(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava iz proračuna
Općine Đulovac udrugama, u cilju provedbe aktivnosti od interesa za opće dobro, a kojim aktivnostima se
ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Đulovac (u daljnjem tekstu:
Općina).
(2) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na udruge, na odgovarajući način primjenjuju se i u odnosu na
druge organizacije civilnog društva (zaklade, privatne ustanove i druge neprofitne organizacije), kada su one, u
skladu s uvjetima javnog natječaja ili javnog poziva za financiranje programa i projekata, prihvatljivi prijavitelji
odnosno partneri.
(3) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na financiranje programa i projekata ustanova
čiji je osnivač ili suosnivač Općina. Iznosi financiranja tih programa i projekata bit će definirani od strane Općine
kroz proračun Općine i program javnih potreba.
Članak 2.
(1) Ako posebnim propisom nije drugačije određeno, odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se kada se
udrugama odobravaju financijska sredstva iz proračuna Općine za:
- provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim
dokumentima Općine,
- provedbu programa javnih potreba Općine utvrđenih posebnim zakonom,
- obavljanje određene javne ovlasti na području Općine povjerene posebnim zakonom,
- pružanje socijalnih usluga na području Općine temeljem posebnog propisa,
- sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz
fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora za udruge s područja Općine,
- podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Općine,
- obilježavanje značajnijih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih
manifestacija i slično,
- donacije i sponzorstva i
- druge oblike i namjene dodjele financijskih sredstava iz proračuna Općine.
(2) Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se i kada se udrugama odobravaju
nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama.
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Članak 3.
(1) Pojedini izrazi, u smislu ovog Pravilnika, imaju sljedeće značenje:
1) „projekt“ je skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se ostvarenjem
odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, vremenski je ograničen i ima definirane troškove i resurse;
2) „program“ je kontinuirani proces koji se u načelu izvodi u dužem vremenskom razdoblju kroz niz
različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji, a mogu biti jednogodišnji i višegodišnji.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.
Članak 4.
(1) Korisnici potpore su udruge sa sjedištem u Općini Đulovac (u daljnjem tekstu: Korisnici) i to one upisane
u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija,
(2) Udruge koje su registrirane izvan područja Općine Đulovac financirat će se ako se njihovim programima
i projektima potiče suradnja sa udrugama Općine Đulovac, odnosno ako su njihovi programi i projekti dio lokalne
odnosno područne (regionalne) i međunarodne suradnje s udrugama s područja Općine Đulovac.
Definiranje prioritetnih područja financiranja
Članak 5.
(1) Okvirno navedena prioritetna područja aktivnosti projekata / programa za sufinanciranje iz Proračuna Općine
su: kultura, tehnička kultura, sport, odgoj i obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo, razvoj i demokratizacija
društva, razvoj mjesne samouprave, gospodarstvo, poljoprivreda, ribarstvo i povećanje turističke ponude,
povezanim s nekim od prethodnih prioritetnih područja.
(2) Prioritetna područja za financiranje programa i projekata utvrđuju se za proračunsku godinu na temelju
procjene potreba u određenom području i mjera za ostvarivanje ciljeva iz strateških dokumenata za čiju
provedbu je odgovorna Općina.
(3) Jedinstveni upravni odjel Općine Đulovac(u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel) predlaže prioritetna
područja za financiranje projekata udruga.
(4) Odluku o utvrđivanju prioritetnih područja za dodjelu financijskih sredstava programima i/ili projektima udruga
svake godine donosi općinski načelnik.
Članak 6.
Financiranje se provodi putem javnog natječaja ili javnog poziva za financiranje programa i projekata udruga
(u daljnjem tekstu: natječaj).
Okvir za dodjelu financijskih sredstava
Članak 7.
(1) Imajući u vidu raspoloživi iznos financijskih sredstava planiranih u proračunu Općine namijenjenih za
dodjelu putem natječaja programima i/ili projektima udruga, Općina će unaprijed, prilikom planiranja natječaja,
predvidjeti financijski okvir dodjele financijskih sredstava udrugama po objavljenom natječaju, koji obuhvaća:
- ukupan iznos raspoloživih sredstava,
- iznose predviđene za pojedina programska područja (djelatnosti) ako se natječaj raspisuje za više
programskih područja,
- najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora o dodjeli financijskih sredstava,
- očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekta u okviru pojedinog natječaja.
(2) Financijski okvir iz prethodnog stavka utvrđuje općinski načelnik.
Godišnji plan raspisivanja natječaja
Članak 8.
(1) Općina u roku od 30 dana od dana usvajanja općinskog proračuna za sljedeću kalendarsku godinu,
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izrađuje i na svojim službenim internetskim stranicama objavljuje godišnji plan raspisivanja natječaja.
(2) Godišnji plan raspisivanja natječaja donosi općinski načelnik.
(3) Godišnji plan raspisivanja natječaja sadrži podatke o Općini, području, nazivu i planiranom vremenu
objave natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenom za financiranje
pojedinog programa, odnosno projekta, očekivanom broju programa i projekata koji će se ugovoriti za financiranje
te, ovisno o vrsti natječaja, druge podatke.
(4) Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka ne primjenjuje se na programe u području sporta, za koje će područje
javni poziv za zadovoljenje javnih potreba biti objavljen tijekom rujna ili listopada tekuće godine za narednu godinu.
II.

MJERILA ZA FINANCIRANJE

Članak 9.
Općina će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama, potencijalnim korisnicima
(u daljnjem tekstu: korisnici) uz uvjet da:
- su upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija,
- su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima
promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
- program/projekt, koji prijave na natječaj Općine, bude ocijenjen kao značajan
(kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnog društva i zadovoljenje javnih potreba Općine definiranih
razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja,
- su uredno ispunile obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine (u
suprotnom će svaka prijava novog programa i/ili projekta na natječaj biti odbijena),
- nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza
te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine,
- se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi
kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c),
odnosno pravomoćno osuđen za posinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom
d) Uredbe ili uvjetima natječaja,
- općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprečavanja
sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima,
- imaju prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu
(na mrežnim stranicama udruge ili na drugi prikladan način),
- imaju odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta,
programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga,
- imaju uredan sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Općini i drugim institucijama.
Članak 10.
Osim uvjeta iz prethodnog članka, Općina može propisati i dodatne uvjete natječaja koje trebaju
ispunjavati udruge u svrhu ostvarivanja prednosti u financiranju, kao što su:
- primjena sustava osiguranja kvalitete djelovanja u neprofitnim organizacijama zasnovan na samoprocjeni
u prepoznavanju potreba korisnika i dokazima o pružanju odgovarajuće razine usluga u skladu sa
standardima kvalitete i ciljevima svog djelovanja,
- uključenost volonterskog rada u provedbu programa ili projekata, posebice mladih koji na taj način stječu
znanja i vještine potrebne za uključivanje na tržište rada i aktivno sudjelovanje u demokratskom društvu,
- umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama, pogotovo s udrugama koje djeluju na području Općine
radi prijenosa znanja, jačanja sposobnosti i održivosti udruga koje djeluju na području Općine,
- održavanje postojeće zaposlenosti, odnosno omogućavanje novog zapošljavanja stručnih osoba i
doprinos smanjenju nezaposlenosti i gospodarskom rastu na razini Općine kroz provedbu programa,
odnosno projekata,
- ostvarivanje međusektorskog partnerstva udruga i predstavnika javnog i poslovnog sektora u svrhu
jačanja potencijala za razvoj općinske zajednice,
- drugi slični uvjeti.
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Članak 11.
(1) Općina neće financirati programe i projekte organizacija koji se financiraju po posebnim propisima,
vjerskih i političkih organizacija te organizacija civilnog društva koje ne zadovoljavaju uvjete propisane ovim
Pravilnikom odnosno svakim pojedinačno raspisanim natječajem.
(2) Općina neće financirati aktivnosti udruga koje se sukladno zakonu i drugim propisima smatraju
gospodarskom djelatnošću udruga.
III.

POSTUPCI FINANCIRANJA I UGOVARANJA
Javni natječaj

Članak 12.
Financiranje svih programa i projekata provodi se putem natječaja, čime se osigurava transparentnost
dodjele financijskih sredstava i omogućava dobivanje što je moguće većeg broja kvalificiranih prijava, odnosno
odabir najkvalitetnijih programa i projekata te se šira javnost obavještava o prioritetnim područjima djelovanja.

-

-

-

Članak 13.
Osim za financiranje programa i projekata, natječaj se objavljuje za financiranje, odnosno sufinanciranje:
podrške institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga,
programa javnih potreba koje provode udruge i koje su u pojedinim područjima propisane posebnim
zakonima,
rada udruga pružatelja socijalnih usluga putem socijalnog ugovaranja,
obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova
Europske unije i inozemnih javnih izvora,
za dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama namijenjene udrugama koje
provode programe i projekte.
Članak 14.
Financijska sredstva, bez objavljivanja natječaja dodjeljuju se izravno samo:
u opravdanim i iznimnim slučajevima, kada nepredviđeni događaji obvezuju Općinu da u suradnji s
udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak i
problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom bespovratnih financijskih sredstava,
kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području
djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju, ili je udruga jedina
organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se
financijske aktivnosti provode,
kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi koja je na temelju propisa izrijekom navedena kao provoditelj
određene aktivnosti,
kada se prema mišljenju nadležnog povjerenstva, jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000,00
kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan
iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje
svih programa i projekata udruga.

Članak 15.
U slučajevima iz članka 14. ovog Pravilnika, Općina je s udrugom kao korisnikom financijskih sredstava
dužna sklopiti ugovor o izravnoj dodjeli sredstava i poštivati osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje
financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.
Tijelo za pripremu i provedbu javnog natječaja
Članak 16.
(1) Za pripremu natječaja i natječajne dokumentacije te provedbu natječaja u skladu s ovim Pravilnikom,
Uredbom i drugim propisima zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Đulovac.
(2) Zadaće Jedinstvenog upravnog odjela prilikom pripreme i provedbe natječaja su:

str. 21
-

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“ broj 2/16
10. ožujak 2016.
predložiti prioritete, uvjete, kriterije i programska područja natječaja za financiranje projekata udruga,
predložiti natječajnu dokumentaciju,
pratiti tijek javnog objavljivanja i provedbe natječaja,
utvrditi prijedlog sastava ocjenjivačkog povjerenstva za ocjenu projekata i programa
(u daljnjem tekstu: povjerenstvo za ocjenjivanje),
razmotriti ocjene programa i/ili projekata te prijedloge za financiranje na temelju kriterija iz natječaja,
komunicirati pisanim putem s prijaviteljem u svezi zahtjeva za dodatnim pojašnjenjima natječajne
dokumentacije,
temeljem provedene ocjene prijava, izraditi privremenu rang-listu s popisom prijava, dodijeljenim
bodovima, obrazloženjima ocjena sukladno dodijeljenim bodovima i maksimalnim iznosima koji se mogu
dodijeliti tijekom provedbe programa ili projekta,
utvrditi prijedlog odluke o financiranju projekata i programa udruga,
organizirati stručno praćenje provedbe projekata financiranih na temelju natječaja,
pripremati izvještaje o provedbi i rezultatima natječaja.
Dokumentacija za provedbu natječaja

Članak 17.
(1) Dokumentaciju za provedbu natječaja, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, utvrđuje općinski
načelnik u okviru donošenja odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa
i projekata koje u određenom području provode udruge.
(2) Obvezna natječajna dokumentacija obuhvaća:
A) tekst natječaja,
B) upute za prijavitelje,
C) obrasce za prijavu programa ili projekta:
1. obrazac opisa programa ili projekta,
2. obrazac proračuna programa ili projekta,
D) popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu,
E) obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta,
F) obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
G) obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta,
H) obrasce za izvještavanje:
1. obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta,
2. obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta.
(3) Kao prilog financijskom planu dostavljaju se dokumenti na osnovu kojih je isti utvrđen (ponude, izjave
suradnika o cijeni njihovih usluga, procjene troškova i slično).
Članak 18.
Ovisno o vrsti natječaja, Jedinstveni upravni odjel može predložiti, a općinski načelnik utvrditi da
natječajnu dokumentaciju za prijavu programa ili projekta čine i:
1.
2.
3.
4.

obrazac izjave o partnerstvu, kada je primjenjivo,
obrazac životopisa voditelja programa ili projekta, ako je primjenjivo,
obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora,
obrazac izjave izvoditelja aktivnosti naveden u opisu programskih ili projektnih aktivnosti da
je upoznat s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi, ako je primjenjivo.

Članak 19.
(1) Program i projekt prijavljuju se na propisanim obrascima koji su sastavni dio uputa za prijavitelje. Obvezni
obrasci koje sadržava natječajna dokumentacija su obrazac opisa programa ili projekta i obrazac proračuna
projekta.
(2) Svi propisani obrasci trebaju biti potpisani i ovjereni pečatom udruge od strane ovlaštene osobe
podnositelja zahtjeva i voditelja programa ili projekta i dostavljeni u izvorniku, u broju primjeraka koji je propisan
uvjetima javnog natječaja.
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(3) U slučaju kada se prijavna dokumentacija podnosi elektroničkim putem, Općini se obvezno dostavlja
jedan tiskani potpisani i ovjereni primjerak prijave.
(4) Sukladno uvjetima natječaja, prijave s popratnom dokumentacijom dostavljaju se elektronički i/ili u jednom
ili više primjeraka u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu sjedišta Općine Đulovac, u roku koji je
propisan uvjetima natječaja.
Objava natječaja
Članak 20.
(1) Tekst natječaja sadrži osnovne podatke o području koje će se financirati, prihvatljivim prijaviteljima,
financijskim sredstvima koja se mogu dodijeliti na temelju natječaja, rokovima
i načinu prijave i mjestu na kojem su dostupne upute za prijavitelje, obrasci za prijavu i ostala natječajna
dokumentacija.
(2) Tekst natječaja s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavljuje se na mrežnim stranicama Općine,
a može se objaviti i u javnim glasilima, na društvenim mrežama ili se o tome javnost može obavijestiti putem
tiskovne konferencije koju organizira Jedinstveni upravni odjel kao i slanjem elektroničke pošte na odgovarajuće
adrese.
Rokovi za provedbu natječaja
Članak 21.
(1) Natječaj za podnošenje prijedloga projekta ili programa otvoren je za prijavu najmanje 30 dana od dana
javnog objavljivanja.
(2) Ocjenjivanje prijavljenih projekata ili programa, donošenje odluke o financiranju projekta ili programa i
vrijeme potpisivanja ugovora s udrugama čiji su projekti ili programi prihvaćeni za financiranje mora biti dovršeno
u roku od 45 dana, računajući od zadnjeg dana za dostavu prijava programa ili projekta, osim ako se ne radi o
natječaju koji se provodi u dvije ili više razina procjene te ako posebnim propisom nisu određeni duži rokovi.
Provjera ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja
Članak 22.
(1)
Nakon zatvaranja natječaja, Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta
natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za otvaranje prijava) evidentira sve zaprimljene prijave i svakom zahtjevu
dodjeljuje evidencijski ili urudžbeni broj te provjerava ispunjavaju li prijave propisane uvjete natječaja.
(2)

Povjerenstvo za otvaranje prijava sastoji se od tri člana, a osniva ga općinski načelnik odlukom.

(3)
Osobe koje sudjeluju u radu Povjerenstva za otvaranje prijava moraju biti upoznate s popisom udruga
koje su se prijavile na natječaj. Nakon toga te osobe potpisuju izjavu o nepristranosti i povjerljivosti kojom potvrđuju
da se niti one niti članovi njihove obitelji ne nalaze u sukobu interesa. Istom izjavom osoba potvrđuje i da nema
osobnih interesa kojima se može utjecati na nepristranost rada povjerenstva čiji je član, da će u obavljanju dužnosti
na koju je imenovana postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući povjerljivost podataka
i informacija i vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo dužnosti koja joj je povjerena od strane Općine.
(4)
U slučaju saznanja da se nalazi u sukobu interesa, član Povjerenstva za otvaranje prijava obvezan je
o tome odmah izvijestiti ostale članove Povjerenstva te se izuzeti iz postupka ocjenjivanja prijava. O rješavanju
sukoba interesa općinski načelnik odlučuje za svaki slučaj zasebno, a u slučaju kada se utvrdi sukob interesa
općinski načelnik će članu
Povjerenstva koji je u sukobu interesa imenovati zamjenu.
Članak 23.
(1) Povjerenstvo za otvaranje prijava utvrđuje:
- je li prijava dostavljena na pravi natječaj i u zadanom roku,
- jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci,
- je li dostavljena sva obvezna popratna dokumentacija,
- je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u natječaju,
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jesu li prijavitelj i partnerske organizacije (ako je primjenjivo) prihvatljivi, sukladno uputama za prijavitelje,
je li lokacija provedbe projekta prihvatljiva (ako je primjenjivo na uvjete natječaja),
jesu li predložene aktivnosti prihvatljive (ako je primjenjivo na uvjete natječaja) te
provjerava ispunjavanje drugih propisanih uvjeta natječaja.

(2)
Niti jedna prijava ne smije biti odbijena iz razloga koji nisu navedeni u natječaju, kao što ne smije biti
prihvaćena niti jedna prijava koja ne udovoljava svim propisanim uvjetima natječaja.
Članak 24.
Ocjena ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja ne smije trajati duže od sedam dana od dana isteka roka
za podnošenje prijava na natječaj, nakon čega predsjednik Povjerenstva za otvaranje prijava donosi odluku o tome
koje prijave će biti upućene na stručno ocjenjivanje.
Članak 25.
(1) Udruge čije prijave ne zadovoljavaju propisane uvjete natječaja o tome trebaju biti obaviještene pisanim putem
u roku od 8 (osam) radnih dana od dana donošenja odluke iz prethodnog članka.
(2) Udruge koje su dobile obavijest da njihova prijava ne ispunjava propisane uvjete natječaja mogu u roku od 8
(osam) dana izjaviti prigovor na odluku iz prethodnog članka. O prigovoru odlučuje općinski načelnik u roku od tri dana
od dana primitka prigovora.
(3) U slučaju prihvaćanja prigovora, prijava će biti upućena na stručno ocjenjivanje.
Ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata i javna objava rezultata
Članak 26.
(1) Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava je nezavisno stručno ocjenjivačko tijelo kojega mogu sačinjavati
predstavnici Općine, organizacija civilnog društva, znanstvenih i stručnih institucija i nezavisnih stručnjaka za područja
obuhvaćena prioritetnim područjima natječaja, a imenuje ga općinski načelnik.
(2) Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava sastoji se od 3 (tri) člana.
(3) Zadaće Povjerenstva za ocjenjivanje prijava su:
- ocjenjivanje prijava koje su ispunile propisane (administrativne) uvjete natječaja, sukladno kriterijima koji su
propisani Uputama za prijavitelje, koristeći obrazac za ocjenjivanje kvalitete prijava kojeg je odredio općinski
načelnik,
- izrada prijedloga za odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte.
(4) Osobe koje sudjeluju u radu Povjerenstva za ocjenjivanje prijava moraju biti upoznate s popisom udruga koje
su se prijavile na natječaj. Nakon toga te osobe potpisuju izjavu o nepristranosti i povjerljivosti kojom potvrđuju da se
niti one niti članovi njihove obitelji ne nalaze u sukobu interesa. Istom izjavom osoba potvrđuje i da nema osobnih
interesa kojima može utjecati na nepristranost rada povjerenstva čiji je član, da će u obavljanju dužnosti na koju je
imenovana postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući povjerljivost podataka i informacija i
vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo dužnosti koja joj je povjerena od strane Općine.
(5) U slučaju saznanja da se nalazi u sukobu interesa, član Povjerenstva za ocjenjivanje prijava obvezan je o tome
odmah izvijestiti ostale članove povjerenstva te se izuzeti iz postupka ocjenjivanja prijava. O rješavanju sukoba interesa
općinski načelnik odlučuje za svaki slučaj zasebno, a u slučaju kada se utvrdi sukob interesa općinski načelnik će članu
povjerenstva koji je u sukobu interesa imenovati zamjenu.
Mogućnost naknadnog uvida u ocjenu predloženog projekta
Članak 27.
(1) Odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe ili projekte donosi općinski načelnik.
(2) Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva može se, na njihov zahtjev, omogućiti uvid u zbirnu
ocjenu njihovog programa ili projekta, u roku od osam dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava
za programe ili projekte uz pravo Općine da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale program ili projekt.
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Javna objava rezultata natječaja i dostava pisanog odgovora sudionicima javnog natječaja
Članak 28.
(1) Nakon donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava za programe ili projekte, Općina će javno objaviti
rezultate natječaja s podacima o udrugama, programima ili projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima
odobrenih sredstava financiranja. Rezultati natječaja objavljuju se na mrežnim stranicama Općine.
(2) Općina će, u roku od 8 (osam) dana od donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava za programe ili
projekte, obavijestiti udruge čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima nefinanciranja
njihova projekta ili programa uz navođenje ostvarenog broja bodova po pojedinim kategorijama ocjenjivanja i
obrazloženja iz opisnog dijela ocjene ocjenjivanog projekta ili programa.
Prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava
Članak 29.
(1) Udruge koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava za programe ili projekte mogu
podnijeti prigovor na odluku.
(2) Prigovor se može podnijeti u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o rezultatima natječaja.
O prigovoru odlučuje općinski načelnik u roku od osam dana od dana primitka prigovora.
(3) Postupak dodjele financijskih sredstava udrugama je akt poslovanja i ne vodi se kao upravni postupak te
se na postupak prigovora ne primjenjuju odredbe o žalbi kao pravnom lijeku u upravnom postupku, nego se
postupak utvrđuje uvjetima natječaja sukladno ovom
Pravilniku i drugim propisima.
Sklapanje ugovora o financiranju programa ili projekata s udrugama kojima je odobreno financiranje
Članak 30.
(1) Općina će s udrugom kojoj je odobreno financiranje programa ili projekta (u daljnjem tekstu: korisnikom
financiranja) potpisati ugovor o financiranju u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju programa
ili projekta.
(2) U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje programa ili projekta,
Jedinstveni upravni odjel ima obvezu prethodno pregovarati o stavkama proračuna programa ili projekta i
aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje treba izmijeniti. U tom slučaju rok za ugovaranje produžuje
se za 30 dana.
(3) Prilikom pregovaranja, Jedinstveni upravni odjel će prioritet financiranja staviti na aktivnostima koje će
učinkovitije ostvariti ciljeve iz razvojnih i strateških dokumenata Općine.
Članak 31.
(1) Ugovor o financiranju programa ili projekata sastoji se od općih uvjeta, koji moraju biti isti za sve korisnike
financiranja u okviru jednog natječaja, i posebnog dijela.
(2) Postupak ugovaranja, opći uvjeti ugovora o financiranju te njegovi posebni uvjeti provest će se i utvrditi
sukladno Uredbi i drugim propisima.
Praćenje provedbe odobrenih i financiranih programa i projekata i vrednovanje provedenih natječaja
Članak 32.
(1) Općina će u suradnji s korisnikom financiranja pratiti provedbu financiranih programa ili projekata udruga.
Rezultate praćenja i vrednovanja financiranih programa ili projekata, odnosno natječaja Općina će koristiti za
planiranje budućih natječaja i razvoj relevantnih programa i strategija i oblikovanje javnih politika.
(2) Za poslove praćenja i vrednovanja Općina će osigurati stručnjake iz redova službenika
Jedinstvenog upravnog odjela i/ili vanjskih suradnika.
(3) Oblici praćenja provedbe aktivnosti i namjenskog trošenja sredstava iz javnih izvora u okviru ugovorenog
programa ili projekta obuhvaćaju:
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- pregled svih izvještaja (programskih i financijskih) u odnosu na svaki potpisani ugovor na temelju kojih su
dodijeljena financijska sredstva bez obzira na njihovu visinu i namjenu,
- obvezni terenski posjet udruzi i partnerima radi provedbe provjere za sve programe i projekte čije je razdoblje
provedbe najmanje godinu dana i čija vrijednost premašuje
50.000 kuna.

(4) Vrednovanje provedenog programa ili projekta u pravilu provodi korisnik financiranja dodatnim analizama
rezultata programa ili projekta.
(5) Vrednovanje natječaja provodi Općina sukladno Uredbi.
Neodobravanje i neisplaćivanje financijskih sredstava (zabrana dvostrukog financiranja)
Članak 33.
Bez obzira na kvalitetu predloženog programa ili projekta, Općina neće odobriti financijska sredstva za
aktivnosti koje se već financiraju iz državnog proračuna i po posebnim propisima kada je u pitanju ista aktivnost,
koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste korisnike, osim ako se ne radi o koordiniranom
sufinanciranju iz više različitih izvora.
Obveza dostavljanja podataka, financijskih i opisnih izvještaja
Članak 34.
(1) Korisnik financiranja dužan je dostaviti Općini sve potrebne podatke o provođenju programa ili projekta,
sukladno Uredbi.
(2) Izvještaji se sastoje od opisnog dijela i financijskog dijela i podnose se na obrascima koje je utvrdila
Općina u natječajnoj dokumentaciji.
IV.

FINANCIJSKE ODREDBE

Članak 35.
(1) Odobrena financijska sredstva korisnik financiranja dužan je utrošiti isključivo za realizaciju programa ili
projekta utvrđenog ugovorom.
(2) Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje prihvatljivih i
opravdanih troškova u realizaciji projekta ili programa utvrđenog ugovorom.
(3) Svako odstupanje od proračuna bez odobrenja Općine smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava.
Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi
Članak 36.
Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja te koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije:
a) nastali su za vrijeme razdoblja provedbe programa ili projekta u skladu s ugovorom, osim troškova koji se
odnose na završne izvještaje, troškova revizije i troškova vrednovanja, a plaćeni su do datuma
odobravanja završnog izvještaja. Postupci javne nabave za robe, usluge ili radove mogu započeti prije
početka provedbenog razdoblja, ali ugovori ne mogu biti sklopljeni prije prvog dana razdoblja provedbe
ugovora,
b) moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu programa ili projekta,
c) nužni su za provođenje programa ili projekta koji je predmetom dodjele financijskih sredstava,
d) mogu biti identificirani i provjereni i koji su računovodstveno evidentirani kod korisnika financiranja prema
važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
e) trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, sukladno
načelima ekonomičnosti i učinkovitosti.
Članak 37.
U skladu s prihvatljivim troškovima iz prethodnog članka i kada je to relevantno za poštivanje propisa o
javnoj nabavi, prihvatljivim se smatraju sljedeći izravni troškovi korisnika financiranja i njegovih partnera:
-

troškovi zaposlenika angažiranih na programu ili projektu koji odgovaraju stvarnim izdacima za
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plaće te porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim uz plaću i naknade, sukladno Uredbi i drugim
propisima,
putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u programu ili
projektu, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade za korisnike koji se financiraju iz
sredstava državnog proračuna,
troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih isključivo za
program ili projekt, te troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama,
troškovi potrošne robe,
troškovi podugovaranja,
administrativni troškovi,
troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva ugovora, uključujući troškove financijskih usluga.
Doprinosi u naravi
Članak 38.
(1) Doprinosi u naravi, koji se moraju posebno navesti u proračunu programa ili projekta, ne predstavljaju
stvarne izdatke i nisu prihvatljivi troškovi.
(2) Ukoliko drugačije nije navedeno u ugovoru o dodjeli financijskih sredstava, doprinosi u naravi ne mogu se
tretirati kao sufinanciranje od strane udruge.
(3) Troškovi zaposlenika koji rade na programu ili projektu ne predstavljaju doprinos u naravi i mogu se
smatrati kao sufinanciranje u proračunu programa ili projekta kada ih plaća korisnik financiranja ili njegovi partneri.
(4) Ukoliko opis programa ili projekta predviđa doprinose u naravi, takvi se doprinosi moraju osigurati.
Volonterski rad
Članak 39.
(1) Kada je to utvrđeno uvjetima natječaja i ugovorom, doprinos rada volontera može biti priznat kao oblik
sufinanciranja.
(2) Ako nije drugačije izračunata vrijednost pojedine vrste usluga, vrijednost volonterskog rada određuje se u
jednakom iznosu za sve potencijalne prijavitelje programa i projekta u iznosu od 33 kuna/sat.
(3) Korisnik financiranja koji će na provedbi programa ili projekta angažirati volontere može odrediti stvarnu
vrijednost volonterskog rada, koja može biti i veća od navedenog prihvatljivog iznosa.
(4) Za potrebe izvještavanja o pokazateljima provedbe programa ili projekata, korisnik financiranja će
izvještavati samo u okvirima u ovom članku navedene vrijednosti volonterskog sata.
Neprihvatljivi troškovi
Članak 40.
Prihvatljivim se neće smatrati sljedeći troškovi:
- dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova,
- dospjele kamate,
- stavke koje se već financiraju iz javnih izvora,
- kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje programa ili projekta, kada
se vlasništvo mora prenijeti na korisnika financiranja i/ili partnere najkasnije po završetku programa ili
projekta,
- gubici na tečajnim razlikama, ili
- zajmovi trećim stranama,
troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih pića,
- troškovi smještaja (osim u slučajevima višednevnih i međunarodnih programa),
- drugi troškovi definirani svakim zasebnim natječajem
Plaćanje i modeli plaćanja
Članak 41.
(1) Općina će svakim pojedinačnim natječajem definirati model, odnosno načine i postupke plaćanja,
sukladno odredbama uredbe i ovog Pravilnika.
(2) U slučaju da Općini niti jedan od uredbom predviđenih modela plaćanja ne bude prihvatljiv, može utvrditi
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i drugačiji model plaćanja, koji u oba primjera mora biti istaknut u natječaju.
Udio sufinanciranja programa ili projekta
Članak 42.
Općina će svakim pojedinim natječajem definirati obvezu i minimalni postotak sufinanciranja provedbe
projekta ili programa od strane korisnika sufinanciranja.
V.

VRIJEME TRAJANJA FINANCIRANJA

Članak 43.
(1) Sva financijska sredstva koja Općina dodjeljuje putem natječaja odnose se, u pravilu, na aktivnosti koje
će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se raspisuju, osim višegodišnjeg financiranja koje se odobrava na rok
do četiri (4) godine, što će se definirati samim natječajem.
(2) Višegodišnje financiranje iz stavka 1. ovog članka ugovara se na godišnjoj razini, s propisanim
programskim i financijskim vrednovanjem korištenja financijske potpore Općine u prethodnom vremenskom
razdoblju.
(3) Korisnici financiranja kojima Općina odobri višegodišnja financijska sredstva iz stavka 1. ovog članka
mogu tu istu vrstu potpore zatražiti i ostvariti tek kad istekne prethodna višegodišnja potpora Općine.
(4) Općina će poticati korisnike višegodišnjeg financiranja na izradu programa samofinanciranja koji će
omogućiti njihovu održivost i razvoj.
Članak 44.
Korisnici višegodišnjeg financiranja Općine mogu se u razdoblju trajanja financiranja javiti na druge
natječaje i pozive Općine isključivo kroz predlaganje drugih projekata u tom i ostalim programskim područjima.
VI.

NAJVIŠI UKUPAN IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA I ISPLATA
ODOBRENIH SREDSTAVA

Članak 45.
Visina sredstava koje će svaki korisnik financijskih sredstava ostvariti iz proračuna Općine bit će definirana
kroz postupak propisan ovim Pravilnikom, u skladu s kriterijima za svako pojedino područje raspisano natječajem.
VII.

OBVEZA
DOKUMENTIRANJA
PROJEKTNIH
KONAČAN IZNOS FINANCIRANJA I POVRAT SREDSTAVA

AKTIVNOSTI,

Obveza dokumentiranja projektnih aktivnosti od strane korisnika financiranja
Članak 46.
(1) Korisnik financiranja je obvezan voditi precizne i redovite evidencije vezane uz provođenje programa ili
projekta koristeći odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih
organizacija.
(2) Svi dokumenti vezani uz program ili projekt moraju biti lako dostupni i arhivirani na način koji omogućuje
jednostavan pregled, a korisnik financiranja je dužan obavijestiti Općinu o njihovoj točnoj lokaciji.
Konačan iznos financiranja od strane Općine
Članak 47.
(1) Konačan iznos koji Općina treba isplatiti korisniku financiranja ne može biti veći od najvišeg iznosa
sredstava navedenih u ugovoru čak i ako ukupan zbroj prihvatljivih troškova premaši procijenjeni ukupan proračun
naveden u obrascu proračuna programa ili projekta.
(2) Kao dopuna i bez prejudiciranja prava na raskid ugovora sukladno odredbama Uredbe,
Općina će, temeljem obrazložene odluke ako se program ili projekt ne provodi ili se neadekvatno, djelomično ili
sa zakašnjenjem provodi, smanjiti financijska sredstva prvobitno predviđena u skladu sa stvarnim provođenjem
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programa ili projekta pod uvjetima sadržanim u ugovoru.
Povrat sredstava
Članak 48.
Općina će od korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrenog
programa ili projekta u slučaju kada utvrdi da korisnik financiranja:
- nije realizirao program ili projekt utvrđen proračunom i ugovorom,
- nije utrošio sva odobrena sredstva,
- sredstva nije koristio namjenski,
- iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku.
Članak 49.
(1) Korisnik financiranja će Općini najkasnije u roku od 30 dana od primitka zahtjeva, osim u iznimnim, jasno
obrazloženim slučajevima, sukladno uputama Općine da to učini, vratiti sve iznose uplaćene preko utvrđenog
konačnog iznosa, kao i sva neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena sredstva.
(2) Ukoliko korisnik financiranja ne vrati sredstva u roku koji je utvrdila Općina, Općina će povećati dospjele
iznose dodavanjem zatezne kamate.
(3) Iznosi koji se trebaju vratiti Općini mogu se prebiti bilo kojim potraživanjem koji korisnik financiranja ima
prema Općini. To neće utjecati na pravo ugovornih strana da se dogovore o plaćanju u ratama.
Članak 50.
(1) U slučaju kada korisnik financiranja nije vratio sredstva sukladno odredbama prethodnog članka, Općina
će aktivirati sredstva osiguranja plaćanja koja je korisnik financiranja sukladno uvjetima natječaja dostavio prije
potpisivanja ugovora.
(2) Sredstva osiguranja plaćanja, koja ne budu realizirana, vraćaju se korisniku financiranja nakon odobrenja
konačnog izvještaja o provedbi programa ili projekta.
Članak 51.
(1) U slučaju kada korisnik financiranja ne vrati sredstva Općini, Općina će donijeti odluku da prijave koje na
natječaj pristignu od strane tog prijavitelja u narednom razdoblju ne uzme razmatranje.
(2) U tom slučaju, takva odredba mora biti istaknuta u natječaju.
VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.
Korisnik financiranja ne smije sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili
nezavisnog kandidata, davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili nezavisnom kandidatu niti prikupljati
financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili nezavisnih kandidata za sve vrijeme trajanja
ugovora.

propisa.

Članak 53.
Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Uredbe i drugih odgovarajućih
Članak 54.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Đulovac.

KLASA: 351-02/16-01/1
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac,1. ožujak 2016. godine
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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PRILOG I.
POPIS PRILOGA

Podnositelj Prijave u obvezi je uz Prijavu priložiti sljedeće obvezne dokaze i priloge, u slučaju da nisu dostupni u
odgovarajućoj javnoj elektroničkoj bazi podataka:
a) dokaz o registraciji udruge – Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske, odnosno izvadak iz drugog
odgovarajućeg registra u koji se upisuju druge pravne osobe kada su prihvatljivi prijavitelji (ili njegova
preslika) ne stariji od tri mjeseca do dana raspisivanja natječaja iz kojeg je vidljivo da udruga, odnosno
druga pravna osoba djeluje najmanje onoliko godina od dana registracije do dana raspisivanja koliko je to
propisano uvjetima natječaja
b) financijski izvještaj udruge i to:
- za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima (Obrazac
PR-RAS-NPF), Bilanca (Obrazac BIL-NPF) i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu
kalendarsku godinu;
- za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni
novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog zastupnika podnositelja i Godišnji
financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu (Obrazac G-PR-IZ-NPF)
c) preslika ovjerenog statuta udruge nositeljice programa ili projekta,
d) dokaz o sufinanciranju programa ili projekta od jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili
nekih drugih izvora sufinanciranja ako je sufinanciranje iskazano u obrascu proračuna programa ili
projekta (preslika odluke i/ili ugovora o sufinanciranju)
Neposredno prije potpisivanja ugovora o financiranju programa ili projekta podnositelj Prijave dostavlja i:
e) uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe
ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa ili projekta i koja je
ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ili projekta
f)

izjave o nekažnjavanju kojima osoba ovlaštena za zastupanje udruge i voditelj programa ili projekta
izjavljuju da nisu pravomoćno osuđeni za prekršaj, odnosno za počinjenje kaznenog djela određenih
člankom 48. st. 2. alinejom c) i d) Uredbe

g) potvrdu Ministarstva financija – Porezne uprave o urednom ispunjavanju obveze plaćanja doprinosa za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i
proračunima jedinica lokalne samouprave
h) izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja
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17.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 023-05/16-01/3
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 10. veljače 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 6. Pravilnika
o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), i članka
50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni
Statuta Općine Đulovac ), Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za izvođenjem radova na montaži centralnog grijanja u Hrvatskom domu u Đulovcu
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 04/02/2016 od 09.02.2016. poduzeća ELMO d.o.o. za proizvodnju
trgovinu i usluge d.o.o. Ignjatička bb, 43 290 Grubišno Polje, OIB : 26548259188 za montažom centralnog grijanja
u Hrvatskom domu u Đulovcu u ukupnom iznosu od 6.865,85 kn.
U cijenu je uračunat PDV.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

VAIRAD RADIJ. 22K 600X1600 3680W
HERZ VENTIL RADIJ 1/2"K
HERZ PRIGUŠNICA RADIJ 1/2"K
CU CIJEV FI 22X0,9 MM ŠIPKA
CU CIJEV FI 18X0,8 MM ŠIPKA
CU CIJEV FI 15X0,7 MM ŠIPKA
OBUJMICA PVC 2/2 15-16 CENTRO
OBUJMICA PVC 2/2 18 CENTRO
OBUJMICA PVC 2/2 20-22 CENTRO
TIPLA FI 10 POLIPROPILEN
VIJAK IVER 6X80
MS PRIJELAZ KOLJENO 15X 1/2" M VIEGA
MS PRIJELAZ 15X 1/2" M VIEGA
CU KOLJENO 15/90 ŽŽ VIEGA
CU KOLJENO 18/90 ŽŽ VIEGA
CU KOLJENO 22/90 ŽŽ VIEGA
CU KOLJENO 18/90 MŽ VIEGA
CU KOLJENO 15/90 MŽ VIEGA
CU KOLJENO 22/90 MŽ VIEGA
CU T KOMAD 18-15-15 VIEGA
CU T KOMAD 22-15-18 VIEGA
TEFLON TRAKA PLIN MANJA
SPUŽVICA ZA ČIŠĆENJE BAKRA
CU T KOMAD 28-28-22 VIEGA
CU SPOJNICA 22 VIEGA
SLAVINA PP 1/2" KOVINA KP 512

Jed.
mjera
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

Količina

Cijena
(bez PDVa)
3
952,09
3
57,64
3
42,46
21,5
52,62
10
38,35
12
27,03
10
2,97
10
3,36
10
3,58
30
0,30
30
0,58
3
8,60
4
4,17
3
2,08
10
2,96
4
4,88
4
2,78
2
5,58
2
9,57
2
9,91
2
19,83
1
7,63
3
6,25
2
48,62
4
2,54
1
38,90
UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos

2856,27
172,92
127,38
1131,33
383,50
324,36
29,70
33,60
35,80
9,00
17,40
25,80
16,68
6,24
29,60
19,52
11,12
11,16
19,14
19,82
39,66
7,63
18,75
97,24
10,16
38,90
5.492,68 kn
1.373,17 kn
6.865,85 kn
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Članak 3.
Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna, naručitelj provodi izdavanjem
narudžbenice jednom gospodarskom subjektu, te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene usluge.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2016.-program 1004IZGRADNJA OBJEKATA, Pozicija:74-Rekonstrukcija Hrvatskog doma u Đulovcu, Aktivnost-Akt.K100403Kapitalne donacije mjesnoj samoupravi, klasifikacija-42124-Zgrade kulturnih institucija.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak, v.r.
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18.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 402-08/16-01/4
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 18. veljače 2016. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11 i,144/12 i 19/13) članka 50. Statuta
Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta
Općine Đulovac ), Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeći
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanje usluga izrade Izjave o fiskalnoj odgovornosti 2015. godini za poduzeće
ENERGO ĐULOVAC d.o.o.
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 114 od 26.01.2016. poduzeća EKO-VET PROIZVODNJA d.o.o..,
Dužice, 1, Zagreb, OIB:60452419570 za pružanjem usluga izrade Izjave o fiskalnoj odgovornosti u 2015. godini
za poduzeće ENERGOĐULOVAC d.o.o. za razdoblje dok je poduzeće bilo u 100% vlasništvu Općine Đulovac u
ukupnom iznosu od 1.250,00 kn.
U cijenu nije uračunat PDV.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.
1

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

Količina

kom

1

izrada Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu za
poduzeće ENERGO ĐULOVAC d.o.o.

Cijena
(bez
PDV-a)
1000,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
1000,00
1.000,00 kn
250,00 kn
1.250,00 kn

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja
iz članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom, te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene usluge.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2016.-program
1002-JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA Akt.K100202-pripremanje akata iz djelokruga JUO , pozicija: 43IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI, konto:-32399- Ostale nespomenute 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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19.
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 351-02/16-01/5
Ur. broj: 2111/05-03-16-03
Datum: 26. veljače 2016.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni
glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac, 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 pružanje usluge izrade

projektne dokumentacije potrebne za projekt sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada
„Cjepidlake“ za financiranje iz EU Kohezijskog fonda ev. br. nabave E-2/2016-BN, klasa:351-02/16-01/4,
urbroj:2111/05-03-16-03 od 25.02.2016. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga izrade projektne
dokumentacije sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“ E-2/2016-BN za
financiranje iz EU Kohezijskog fonda
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 pružanjem usluga izrade Idejnog projekta za projektne dokumentacije potrebne za projekt sanacije i
zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“ za financiranje iz EU Kohezijskog fonda ev. br. nabave E2/2016-BN, klasa: 351-02/16-01/2, urbroj:2111/05-03-16-03 od 08.02.2016. kao najpovoljnijeg ponuditelja odabire:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU
Naziv

OPIS
IPZ UNIPROJEKT TERA d.o.o.

Sjedište

Voćarska cesta 68, 10 000 Zagreb

Cijena ponude [u kn bez PDV-a]

97.870,00

PREDMET NABAVE:
Temeljni podaci o provedenom postupku nabave:
NAZIV
NARUČITELJ
i. Naziv
ii. Sjedište
iii. Matični broj
iv. OIB:
2. PODACI O NABAVI
i. Broj nadmetanja
1.

Članak 2.
OPIS
Općina Đulovac
Općina Đulovac
Đulovac, Đurina 132
02554666
83207178681
E-2/2016-BN
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ii. Javno oglašavanje
Poziv za dostavu ponuda u postupku javne nabave bagatelne
vrijednosti za pružanjem usluga izrade Idejnog projekta za
projektne dokumentacije potrebne za projekt sanacije i
zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“ za
financiranje iz EU Kohezijskog fonda ev. br. nabave E-2/2016BN,
klasa: 351-02/16-01/2, urbroj:2111/05-03-16-03 od
08.02.2016.
iii. datum
elektronskom poštom dana 08.02.2016. i objavljen na mrežnoj
stranici općine Đulovac. http://djulovac.hr/javni-poziv-za-izraduprojektne-dokumentacije-potrebne-za-projekt-sanacije-izatvaranja-odlagalista-komunalnog-otpada-cjepidlake/
i elektronskom oglasniku javne nabave br. 2016/0BP-00043
iv. Način nabave
v. Zakonska osnova

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),
vi. Predmet nabave
Javni dostavu ponuda u postupku javne nabave bagatelne
vrijednosti za pružanjem usluga izrade Idejnog projekta za
projektne dokumentacije potrebne za projekt sanacije i
zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“ za
financiranje iz EU Kohezijskog fonda ev. br. nabave E-2/2016BN,
klasa: 351-02/16-01/2, urbroj:2111/05-03-16-03 od
08.02.2016.
vii. Procijenjena vrijednost nabave bez 190.000,00 kn
PDV-a
i. Gospodarski subjekti kojima su - 1 IPZ UNIPROJEKT TERA d.o.o. Voćarska cesta 68, 10
upućeni pozivi za dostavu ponuda
000 Zagreb E:mail: irene@ipz-uniprojekt.hr
- IPT inžinjering d.o.o.. Našička 47, 10 000 Zagreb E-mail:
ipt@iptinzenjering.hr
- HIDROING d.o.o., Tadije Smičiklasa 1, 31 000 Osijek Email: hidroing@hidroing-os.hr
- Institu IGH d.d., Janka Rakuše 1, Zagreb, E-mail:
igh@igh.hr
ii. Broj zaprimljenih ponuda i naziv

ponuditelja

iii. Odabrani ponuditelj
iv. Razlog odabira

4 (četiri)
1. Institut IGH d.d., Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb i
MAXICON d.o.o., Kružna 22 10 000 Zagreb
2. IPZ UNIPROJEKT TERA d.o.o. Voćarska cesta 68, 10 000
Zagreb
3. HIDROPLAN d.o.o., Horvaćanska cesta 17A, 10 000 Zagreb
4. EKONERG-Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.
Koranska 5, 10 000 Zagreb
IPZ UNIPROJEKT TERA d.o.o. Voćarska cesta 68, 10 000
Zagreb
uz ispunjavan je osnovnih uvjete iz Poziva ponudio i najmanju
cijenu
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NAZIV PONUDITELJA ČIJA JE PONUDA ODABRANA ZA SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU
Naziv
Sjedište

Članak 3.

OPIS

IPZ UNIPROJEKT TERA d.o.o.
Voćarska cesta 68, 10 000 Zagreb

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

97.870,00
24.467,50

RAZLOZI ODABIRA, OBILJEŽJA I PREDNOSTI ODABRANE PONUDE:
Članak 4.
Nakon pregleda i ocjene ponude, ovlašteni predstavnici Naručitelja utvrdili su da je ponuda IPZ UNIPROJEKT
TERA d.o.o. Voćarska cesta 68, 10 000 Zagreb ekonomski najpovoljnija ponuda koja ispunjava sve uvjete iz
Poziva za dostavu ponuda .
RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA:
-nije bilo
RAZLOZI ODBIJANJA PONUDA:
Nije bilo

Članak 5.

Članak 6.

REGULIRANJE MEĐUSOBNIH OBVEZA:

Članak 7.
Usluge iz predmetnog natječaja Izvoditelj će isporučivati na temelju pisane narudžbe, odnosno pisane obavijesti
naručitelja (narudžbenice) nakon potpisa ugovora.
- Rok za dostavu Elaborata zaštite okoliša Naručitelju je 30 dana od dana potpisa Ugovora.
- Rok za dostavu Idejnog projekta Naručitelju je 60 dana od dana ishođenja Rješenja.
- Rok za dostavu Glavnog projekta Naručitelju je 45 dana od dana ishođenja Lokacijske dozvole
Izvršitelj je dužan izraditi predmetnu dokumentaciju i ishoditi Rješenje, Lokacijsku i Građevinsku dozvolu u roku od
18 mjeseci od potpisivanja Ugovora
Plaćanje za izvršene radove vrši se na žiro račun odabranog ponuditelja po ispostavljenim situacijama
odnosno valjanim računima i odobrenju istih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
u roku od 60 dana, a sve sukladno dinamici plaćanja utvrđenoj u Projektnom zadatku.
IZVORI FINANCIRANJA:

Članak 8.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac za 2016. ,
Program:1004:IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost:K100402:PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, pozicija.166:
Projektna dokumentacija-sanacija odlagališta otpada Cjepidlake, ekonomska klasifikacija:42641:Ostala
nematerijalna proizvedena imovina a sufinanciraju se temeljem Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u financiranju usluga izrade projektne dokumentacije potrebne za prijavu
projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“ na sufinanciranje iz EU Kohezijskog fonda davanjem
pomoći i Općine Đulovac, klasa:018-04/14-02/7,urbroj:563-02-2/236-15-4 od 09.02.2015., Dodatka I osnovnog
Ugovora, klasa:018-04/14-02/7,urbroj:563-02-2/233-15-12 od 07.07.2015. i Dodatka II. Br. 48567 osnovnog
Ugovora klasa:018-04/14-02/7,urbroj:563-02-2/233-15-9 od 17.12.2015.
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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: 351-02/16-01/5
Ur. broj: 2111/05-03-16-03
Datum: 26. veljače 2016.
OPĆINA ĐULOVAC
NAČELNIK OPĆINE
Drago Hodak,v.r.

20.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 021-05/16-01/6-1
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 26. veljače 2016. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11 i,144/12 i 19/13) članka 50. Statuta
Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta
Općine Đulovac ), te članka 5. Ugovora o kupoprodaji roba bagatelne vrijednosti br. 7/2016 , klasa:021-05/16-01/7
od 05.01.2016., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeći
ODLUKU
o prihvaćanju ponude SAN-MET d.o.o. za nabavom i dobavom roba
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 1320062 od 26.02.2016. poduzeća SAN-MET d.o.o.., iz
Daruvara, J. Jelačića 23, OIB:70493028862 za nabavom i dobavom ličilačkog i soboslikarskog materijala za
potrebe bojanja prostorija Općine Đulovac u ukupnom iznosu od 2.336,79 kn.
U cijenu je uračunat PDV.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.
1
2

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
lak za čamce 0,75 bezbojni
sintetski razrjeđivać bezbojni 1,0

Jed.
mjera
kom
kom

Količina
4
2

Cijena
(bez
PDV-a)
39,80
21,00

rabat%
5,00
5,00

Iznos
159,20
42,00
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5
6
7
8
9
10
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13
14
15
16
17
18
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20
21
22
23
24
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JUPOL CLASIC 15l
KEMOPOL premium bijeli 15,00 l
knauffugenfiler 5/1
PUROLIT 0,75 sredstvo protiv nikotina
razrjeđivač 8 1 l
KREP TRAKA 50 mm
KREP TRAKA 25 mm
VALJAK 11 cm spužva 35
VALJAK 10 cm RED POLIAKR
PENZ PLOSNATI PVC
PENZL RADIJAL 70mm
HGP PODLOGA 5/1
PIGMENT COLOR 100 ml
FOLIJA LDP
FOLIJA VOREL ZAŠTITNA
BRUS PAPIR ROLA
RUČKA ZA VALJAK
VALJAK 10cm vel 16 vuna
VALAK 10 cm blau 16 polamid
VALJAK 27 cm zele. Poliak
RUČKA ZA VALJAK
AQUA CRNI OKSID 1.5 L

kom
kom
vreća
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kom
m
kom
kpl
kom
kom
kom
mit

6
1
1
1
1
3
3
1
1
2
1
1
7
5,75
3
0,5
1
1
1
1
1
175,98

143,20
248,00
32,20
42,80
28,20
14,20
12,00
5,08
12,40
14,40
26,60
57,60
12,80
22,00
4,80
27,60
7,80
9,40
8,00
37,20
15,80
0,14
UKUPNO:
RABAT
OSNOVICA ZA PDV
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

859,20
248,00
32,20
42,80
28,20
42,60
36,00
5,08
12,40
28,80
26,60
57,60
89,60
126,50
14,40
13,80
7,80
9,40
8,00
37,20
15,80
24,64
1.967,82 kn
98,39 kn
1.869,43 kn
467,36 kn
2.336,79 kn

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja
iz članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom, te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene usluge.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2016.-program
1002-JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA Akt.K100202-pripremanje akata iz djelokruga JUO , pozicija: 18konto:-32241- Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata
Članak 5.
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
Klasa: 021-05/16-01/7
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 7. ožujak 2016. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11 i,144/12 i 19/13) članka 50. Statuta
Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta
Općine Đulovac ), te članka 5. Ugovora o kupoprodaji roba bagatelne vrijednosti br. 7/2016 , klasa:021-05/16-01/7
od 05.01.2016., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeći
ODLUKU
o prihvaćanju ponude PZ SKOČAJ za izvođenjem soboslikarskih i
ličilačkih radova na bojanju prostorija Općine Đulovac
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 1. od 07.03.2016. Poljoprivredne zadruge "Skočaj" iz Đulovca,
bana J.Jelačića 6 OIB:88945219889 za izvođenjem soboslikarskih i ličilačkih radova na bojanju prostorija Općine
Đulovac u ukupnom iznosu od 5.625,00 kn.
U cijenu je uračunat PDV.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.
1

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
soboslikarsko-ličilački radovi na uređenju i bojanju
prostorija općinske zgrade Općine Đulovac. Radovi
obuhvaćaju, skidanje stare boje, gipsanje i gletanje
napukline i neravnina te bojenje zidova) Obračun po m²
površine zidova

Jed.
mjera
m²

Količina
450

Cijena
(bez PDV-a)
10,00

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

Iznos
4500,00

4.500,00 kn
4.500,00 kn
1.125,00 kn
5.625,00 kn

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja
iz članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom, te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene usluge.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2016.-program
1002-JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA Akt.K100202-pripremanje akata iz djelokruga JUO , pozicija: 26konto:-32321- usluge tekućeg i investicijskog održavanje građevinskih objekata
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
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22.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 021-05/16-01/8
Urbroj: 2111/05-03-16-03
Đulovac, 08. ožujak 2016. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11 i,144/12 i 19/13) članka 50. Statuta
Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta
Općine Đulovac ), te članka 5. Ugovora o kupoprodaji roba bagatelne vrijednosti br. 7/2016 , klasa:021-05/16-01/7
od 05.01.2016., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeći
ODLUKU
o prihvaćanju ponude JVP Grada Daruvara za nabavom i dobavom vatrogasnih aparata
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 1000014 od 07.03.2016. Javno vatrogasne postrojbe Grada
Daruvara .., iz Daruvara, trg Križnog puta 1, OIB:98829863707 za nabavom i dobavom vatrogasnih aparata u
ukupnom iznosu od 2.497,28 kn. U cijenu je uračunat PDV.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

Količina

1

vatrogasni aparat P1

kom

2

Cijena
(bez
PDV-a)
149,90

2

vatrogasni aparat S9 PD GA ABC GLORIA

kom

6

360,00

rabat%

Iznos

10,00

299,80

20,00

2160,00

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

2.459,80 kn
461,98 kn
1.997,82 kn
499,46 kn
2.497,28 kn

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja
iz članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom, te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene usluge.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2016.-program
1002-JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA Akt.K100202-pripremanje akata iz djelokruga JUO , pozicija: 26konto:-32321- usluge tekućeg i investicijskog održavanje 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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23.
Nakon izvršenog uspoređivanja Odluke o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje
usluga izrade projektne dokumentacije sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“ E-2/16BN za financiranje iz EU Kohezijskog fonda, klasa:351-02/16-01/5 , urbroj:2111/05-03-16-03 od 26. veljače 2016.
godine, objavljene na mrežnoj stranici Općine Đulovac, http://djulovac.hr/download/odluka-o-objavi-obavjesti-oodabiru-najpovoljnijeg-ponuditelja-cjepidlake/?wpdmdl=1406 od 26.02.2016. utvrđena je pogreška, te se daje
sljedeći
ISPRAVAK
Odluke o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga izrade projektne
dokumentacije sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“ E-2/16-BN za
financiranje iz EU Kohezijskog fonda
U članku 1. Odluke o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga izrade projektne
dokumentacije sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“ E-2/16-BN za financiranje iz EU
Kohezijskog fonda klasa:351-02/16-01/5 , urbroj:2111/05-03-16-03 od 26. veljače 2016. objavljene na mrežnoj
stranici
Općine Đulovac,
http://djulovac.hr/download/odluka-o-objavi-obavjesti-o-odabiru-najpovoljnijegponuditelja-cjepidlake/?wpdmdl=1406 od 26.02.2016. došlo je do pogreške u tekstu članka, te umjesto teksta
koji glasi: „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 pružanjem usluga izrade Idejnog projekta za projektne dokumentacije potrebne za projekt sanacije i
zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“ za financiranje iz EU Kohezijskog fonda ev. br. nabave E2/2016-BN, klasa: 351-02/16-01/2, urbroj:2111/05-03-16-03 od 08.02.2016. kao najpovoljnijeg ponuditelja
odabire:“
“ treba da stoji: „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 pružanjem usluga izrade projektne dokumentacije potrebne za projekt sanacije i zatvaranja
odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“ za financiranje iz EU Kohezijskog fonda ev. br. nabave E-2/2016-BN,
klasa: 351-02/16-01/2, urbroj:2111/05-03-16-03 od 08.02.2016. kao najpovoljnijeg ponuditelja odabire:“
KLASA: 351-02/16-01/5
URBROJ:2111/05-03-16-03
Đulovac, 10. ožujak 2016.g.
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.

