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1.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 810-01/-14-01/3
Urbroj: 2111/05-03-15-03
Đulovac, 03. srpanj 2015.
Na temelju članka 29. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04, 79/07,
38/09, 127/10) i članka 10. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(„Narodne novine“ br. 40/08, 44/08), i Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od katastrofa i velikih nesreća na području Općine Đulovac koje je Općinsko vijeće Općine Đulovac usvojilo na
svojoj 8. sjednici od 23.10.2010., („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 6/IX), članka 50. Statuta Općine
Đulovac(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII) Općinski načelnik donosi
ODLUKU
o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje
na području Općine Đulovac
Članak 1.
Ovom odlukom određuju se operativne snage zaštite i spašavanja i pravne osobe od interesa za zaštitu i
spašavanje Općine Đulovac.
Članak 2.
Operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Đulovac su;
1. Stožer zaštite i spašavanja Općine Đulovac,
2. Povjerenici civilne zaštite Općine Đulovac,
3. Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Đulovac,
4. Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara, Trg križnog puta 1, Daruvar,
2. Vatrogasna zajednica Općine Đulovac, Đurina bb,
3. Dobrovoljna vatrogasna društva Općine Đulovac. (DVD Đulovac, DVD Maslenjača, DVD Borova Kosa),
Članak 3.
Pravne osobe sa snagama i kapacitetima od značaja za zaštitu i spašavanje na području Općine Đulovac su :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar, Kozarčeva 19,
Poljoprivredna zadruga „Skočaj“ J. Jelačića 6, Đulovac
Prijevoznički obrt «KOLIĆ TOURS» iz Koreničana 24
Prijevoznički obrt «NIKO LIĆ TOURS» iz Đulovca, Đurina 50
Sekundarne sirovina d.o.o., Batinjani 49
“BATINJANI BETON” d.o.o. iz Batinjana 129
Osnovna Škola u Đulovcu, Đurina 27

Članak 4.
Udruge od značaja za zaštitu i spašavanje području Općine Đulovac
1. Lovačko društvo Srnjak Maslenjača, Maslenjača bb
2. Lovačka društvo Jelen Nova Krivaja 13,
3. Lovačka društvo, Trgometal, -Mali Miletinac
4. Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata (UDVDR)- Ogranak Đulovac,, Vukovije bb
5. Konjički klub „Hrvatski sokol“ Vukovje, Vukovje bb
6. Nogometni klub „Tomislav „ Đulovac
7. Zajednica kosovskih Hrvata „Letnica“ Đulovac
8. Udruga privatnih šumovlasnika „Papuk-Bilogora“, Đulovac
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U skladu sa odredbama članka 29. stavak 1. alineja 5. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine broj 174/04,
79/07, 38/09 i 127/10), navedene udruge, dobivanjem određene zadaće, stječu status sudionika u provedbi
utvrđenih mjera zaštite i spašavanja.
Članak 5.
Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, proizvodnjom i
prodajom prehrambenih proizvoda ili drugom proizvodnjom ili uslugama, kao davatelji materijalno tehničkih
sredstava nisu dužni izraditi operativni plan, već će se od njih zatražiti potrebni podaci za ažuriranje plana zaštite i
spašavanja.
Članak 6.
Operativne snage od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Đulovac i Udruge od značenja za zaštitu
i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine Đulovac mobiliziraju se u slučaju neposredne
prijetnje od nastanka katastrofe ili velike nesreće po odluci općinskog načelnika općine Đulovac, a sukladno Planu
zaštite spašavanja Općine Đulovac.
Sukladno članku 9. Zakona o zaštiti i spašavanju, operativnim snagama zaštite i spašavanja na području općine
Đulovac rukovodi i koordinira općinski načelnik Općine Đulovac uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja
općine Đulovac.
U slučaju katastrofa i velikih nesreća koje bi zahvatile općinu Đulovac, općinski načelnik općine Đulovac izravno
zapovijeda operativnim snagama zaštite i spašavanja općine Đulovac.
Članak 7.
Shodno nastalim promjenama planskih dokumenata iz područja zaštite i spašavanja općine Đulovac, načinit će se
potrebne izmjene i dopune ove Odluke.
Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju vrijediti odredbe Odluke o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba
od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/XIII“).
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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2.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 361-01/15-04/1
Urbroj: 2111/05-03-15-03
Đulovac, 03. srpanj 2015. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta
Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), i članka 5. i 6. Pravilnika o provedbi postupka
javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), Općinski načelnik donosi
slijedeću
ODLUKU
o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za pružanjem usluga izrade Idejnog projekta za
ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju poslovne zgrade poslovne namjene-kogeneracije na biomasu i
spremište drvene sječke na k.č.br. 149/1 k.o. Puklica
Članak 1.
NAZIV PREDMETA NABAVE:
Naručitelj: Općina Đulovac, Đurđina 132, 42 532 Đulovac; MB:02554666, OIB: 83207178681, objavljuje početak
postupka javne nabave za pružanjem usluga izrade Idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju
poslovne zgrade poslovne namjene-kogeneracije na biomasu i spremište drvene sječke na k.č.br. 149/1 k.o.
Puklica
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) za godišnju procijenjenu
vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00
kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave
propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Sukladno članku 6. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 1/XIII) Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna, naručitelj
provodi izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu.
Za nabavu usluga obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju intelektualne i osobne usluge, kao i
kod stjecanja nefinancijske imovine.
Članak 2.
REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE: 3
Evidencijski broj nabave: E-3-3/15-BN
Članak 3.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne iznosi 4.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).
IZVOR FINANCIRANJA:
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2014.-program 1004IZGRADNJA OBJEKATA, Pozicija:72-Projektna dokumentacija, Aktivnost-Akt.K100402-projektna dokumentacija,
klasifikacija-42641-Ostala nematerijalna proizvedena imovina
Članak 4.
PODACI O OSOBAMA KOJE PROVODE POSTUPAK:
Postupak javne nabave bagatelne vrijednosti provode ovlašteni predstavnici Općine Đulovac- javnog naručitelja
u postupcima javne nabave bagatelne vrijednosti za 2015. 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
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Članak 5.
PODACI O PONUDITELJIMA KOJIMA ĆE SE UPUTITI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE:
Sukladno članku 6. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine
Đulovac br. 1/XIII) Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna, naručitelj
provodi izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu.
Za nabavu usluga obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju intelektualne i osobne usluge, kao i
kod stjecanja nefinancijske imovine.
Gospodarski subjekti kojima se namjerava sklopiti ugovor:
ARHITEKTURA d.o.o. Šetalište I. Meštrovića 3, Daruvar
OSTALI PODACI.

Članak 6.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine kao naručitelja i najpovoljnijeg ponuditelja
iz članka 2. ovog Zaključka regulirati će se Ugovorom.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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3.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 361-01/15-04/2
Urbroj: 2111/05-03-15-03
Đulovac, 06. srpanj 2015. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11 i,144/12 i 19/13) članka 50. Statuta
Općine Đulovac („ Službeni glasnik Općine Đulova Br. 2/XII), Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za izradu Idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju poslovne
zgrade poslovne namjene-kogeneracije na biomasu i spremište drvene sječke na k.č.br. 149/1 k.o. Puklica
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj 08/2015 od 06.07.2015. poduzeća ARHITEKTURA d.o.o.
Šetalište I. Meštrovića 3, Daruvar, OIB:09175547191 za izradu izrade Idejnog projekta za ishođenje lokacijske
dozvole za izgradnju poslovne zgrade poslovne namjene-kogeneracije na biomasu i spremište drvene sječke na
k.č.br. 149/1 k.o. Puklica u ukupnom iznosu od 5.000,00 kn.
U cijenu je uračunat PDV.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.

1

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

Količina

Cijena
(bez PDV-a)

Iznos

Izrada Idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za
izgradnju poslovne zgrade poslovne namjene-kogeneracije
na biomasu i spremište drvene sječke na k.č.br. 149/1 k.o.
Puklica

kom

1

1000,00

1000,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

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

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja
iz članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom, te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac
ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene usluge.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2014.-program 1004IZGRADNJA OBJEKATA, Pozicija:72-Projektna dokumentacija, Aktivnost-Akt.K100402-projektna dokumentacija,
klasifikacija-42641-Ostala nematerijalna proizvedena imovina
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak, v.r.
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4.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 023-05/15-01/8
Urbroj: 2111/05-03-15-03
Đulovac, 17. srpanj 2015. 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 7. Odluke o
izvršenju proračuna Općine Đulovac za 2015. («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 10/XIII) članka 50. Statuta
Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o donaciji financijskih sredstava za obnovu crkva- hrama Sv. oca Nikolaja u Koreničaima
Članak 1.
Ovom Odlukom Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Hrvatskoj, Eparhiji Slavonskoj, Crkvenoj općini Veliki Bastaji s
privremenim sjedištem u Daruvaru, Trga kralja Tomislava 8, OIB:87195751261 odobrava se donacija u iznosu od
15.000,00 kn za obnovu hrama Sv. oca Nikolaja u Koreničaima.
Članak 2.
Sredstva iz čl. 1 ove Odluke upotrijebit će za obnovu hrama Sv. oca Nikolaja u Koreničaima koji je kao zaštićeni
spomenik kulture pod nadzorom konzervatorskog odjela Ministarstva kulture u Bjelovaru a uplatit će se na žiro
račun korisnika :IBAN:95 2340009 1110465383.
Sredstva za namjenu iz stavka 1. ovog članka osigurana su Proračunu Općine Đulovac za 2015. godinu , a teretit
će se Program :1010- KULTURA, , Aktivnost:AK:101002-Ulaganja u kulturne objekte, pozicija:124:Rekonstrukcija
sakralnih objekata, konto:42146:Spomenici (povijesni, kulturni i sl.)
Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao donatora sredstava iz čl. 1
ove Odluke i primatelja sredstava iz članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom kojim će se primatelj
sredstava obvezati na namjensku trošenje istih , a sve prema Idejnom projektu rekonstrukcije broj T.D: 38-02/11
projektanta Zorana Fumića, dipl. ing. građ. iz poduzeća KOPING d.o.o. Požega, i pripadajućom troškovniku radova
i ponudi izvođača poduzeća BEL-BAU d.o.o. iz Bjlovara, V. Bubnja 37
od 13.08. 2014.
godine, broj:41-02-02/14 .
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak, v.r.
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5.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 023-05/15-01/9
Urbroj: 2111/05-03-15-03
Đulovac, 17. srpanj 2015. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine
Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), članka 6. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave
bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude MAG COMMERCE d.o.o. za nabavom i dobavom motornih pumpi
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj:15-780 od 16.06. 2015. poduzeća MAG COMMERCE d.o.o., iz
Maršala Tita 6, Šenkovec, 40000 Čakovec, OIB: 57269622478 za nabavom i dobavom motornih pumpi za potrebe
civilne zaštite u ukupnom iznosu od 9.999,19 kn.
U cijenu je uračunat PDV.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva nabavu i dobavu kuhinje što obuhvaća:
r.br.

1
2
3
4
5

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

PEDROLLLO PUMPA BCm 15/15
PEDROLLLO PUMPA VXm 15/15
MOTORNA PUMPA PRAMAC MP36-2
POCINČANA NIPLA 2"
VATROGASNA SPOJNICA STABILNA (52 mm)

Jed.
mjera

kom
kom
kom
kom
kom

Količina

1
1
1
2
2

Cijena
(bez
PDV-a)

2461,45
1971,00
4833,60
15,72
48,75
UKUPNO:
RABAT
OSNOVICA ZA PDV
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

rabat%

20,00
20,00
10,00
17,00
25,00

Iznos

2461,45
1971,00
4833,60
31,44
97,50
9.394,99 kn
1.395,64 kn
7.999,35 kn
1.999,84 kn
9.999,19 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 robe
.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program 1005ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE CIVILNE ZAŠTITE, aktivnost - A100501-Civilna zaštita i spašavanje pozicija:87Civilna zaštita, ekonomska klasifikacija 42230- Oprema za održavanje i zaštitu.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak, v.r.
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6.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 023-05/15-01/6
Urbroj: 2111/05-03-15-03-3
Đulovac, 06. srpanj 2015. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine
Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), članka 6. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave
bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude SAN MET d.o.o.
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj: 1531325 od 06.07. 2015. poduzeća SAN MET d.o.o. iz
Daruvara , J. Jelačića 23, , OIB:70493028862 za nabavom i dobavom građevinskog materijala za potrebe uređenju
okoliša pješčanih staza na objektu mrtvačnice na groblju u Velikim Bastajima u ukupnom iznosu od 2.137,80 kn.
U cijenu je uračunat PDV.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva nabavu i dobavu kuhinje što obuhvaća:
r.br.
1
2
3

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
CEMENT NAŠICE 42,5 50 kg uvrećan
GEOTEKSTIL 300/m 2*2m*50m Š-3 KATAVIJAN
BET. ŽELJEZO REBRASTO FI -8 U ŠPICI

Jed.
mjera

Količina

Cijena
(bez
PDV-a)
vre
16
36,14
m²
150
7,80
kg
54
6,40
UKUPNO:
RABAT
OSNOVICA ZA PDV
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

rabat%
17,00
17,00
25,00

Iznos
578,24
1170,00
345,60
2.093,84 kn
383,60 kn
1.710,24 kn
427,56 kn
2.137,80 kn

Članak 3.
Robe iz članka 1. ove Odluke Ponuditelj će isporučivati na temelju pisane narudžbe, odnosno pisane obavijesti
naručitelja (narudžbenice).
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program 1002JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA, aktivnost - K100202-Pripremanje akata iz djelokruga JUO, pozicija:18Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekta, ekonomska klasifikacija 32241Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekta
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak, v.r.
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7.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 023-05/15-01/7
Urbroj: 2111/05-03-15-03-3
Đulovac, 21. srpanj 2015. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine
Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), članka 6. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave
bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude SAN MET d.o.o.
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj: 1531455 od 21.07. 2015. poduzeća SAN MET d.o.o. iz
Daruvara , J. Jelačića 23, , OIB:70493028862 za nabavom i dobavom betonskih cijevi u ukupnom iznosu od
734,20 kn.
U cijenu je uračunat PDV.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva nabavu i dobavu kuhinje što obuhvaća:
r.br.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

Količina

1

BETONSKA CIJEV FI 600X1000 mm Š-i kom 74/IGMA

kom

4

Cijena
(bez
PDV-a)
148,00

2

USLUGE RADA KAMIONOM VILIČAR

kom

1,2

80,00

rabat%

Iznos

17,00

592,00

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

96,00
688,00 kn
100,64 kn
587,36 kn
146,84 kn
734,20 kn

Članak 3.
Robe iz članka 1. ove Odluke Ponuditelj će isporučivati na temelju pisane narudžbe, odnosno pisane obavijesti
naručitelja (narudžbenice).
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program 1002JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA, aktivnost - K100202-Pripremanje akata iz djelokruga JUO, pozicija:18Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekta, ekonomska klasifikacija 32241Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekta
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak, v.r.
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8.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 023-05/15-01/7
Urbroj: 2111/05-03-15-03-3
Đulovac, 06. srpanj 2015. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine
Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), članka 6. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave
bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude AGO LIBRI j.d.o.o.za izradom polugodišnjeg izvješća o nepravilnostima za
razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015.
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj: 68 od 06.07. 2015. društva AGO LIBRI j.d.o.o.. iz Zagreba ,
Selska cesta 141, OIB:70079964812 izradom polugodišnjeg izvješća o nepravilnostima za razdoblje od
01.01.2015. do 30.06.2015. u ukupnom iznosu od 1.250,00 kn.
U cijenu je uračunat PDV.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva nabavu i dobavu kuhinje što obuhvaća:
r.br.
1

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
izrada polugodišnjeg izvješća o nepravilnostima u 2015.
godini

Jed.
mjera
kom

Količina
1

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 2015.-program 1002-JAVNA
UPRAVA I ADMINISTRACIJA Akt.K100202-pripremanje akata iz djelokruga JUO , pozicija: 43-IZJAVE 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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9.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 214-05/15-01/1
Urbroj: 2111/05-03-15-03
Đulovac, 20. srpanj 2015. godine
Općinski načelnik Općine Đulovac na temelju čl. 26. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ RH broj: 106/99,
117/01, 96/03, 139/04–proč. tekst, 174/04 i 38/09), članka 3. Odluke o o naknadi za sudjelovanje u vatrogasnim
intervencijama dobrovoljnim vatrogascima na području Općine Đulovac („ Službeni glasnik Općine Đulova br 6/X),
i članka 50. Statuta Općine Đulovac („ Službeni glasnik Općine Đulova br 2/XII), donosi
ODLUKU
o isplati naknadi za sudjelovanje u vatrogasnim intervencijama
dobrovoljnim vatrogascima na području Općine Đulovac
Članak 1.
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Đulovac, Đurina ulica 90, OIB:80660770494 odobrava se isplata
naknade za sudjelovanje u vatrogasnim intervencijama na području Općine Đulovac za vrijeme radnog vremena u
ukupnom iznosu od 3.060,00 kuna.
Naknada će se isplatiti na žiro račun DVD-a Đulovac: IBAN.HR11234000091110102078 prema slijedećoj
obračunskoj listi:
r.br.

ime i prezime vatrogasca

23/15

22/15

Franjo Starčević
Dragan Tunić
Branislav Bijelić
Smiljan Koljić
Češko Đorđević
Mile Tutić
Miloš Stracaboško
UKUPNO 23/15
Marijan Jozić
Blagoje Jaković

UKUPNO 23/15
SVEUKUPNO ZA ISPLATU:

broj sati
16
16
10
10
10
10
10

visina
naknade
30,00 kn
30,00 kn
30,00 kn
30,00 kn
30,00 kn
30,00 kn
30,00 kn

10
10

30,00 kn
30,00 kn

ukupna
naknada
480,00 kn
480,00 kn
300,00 kn
300,00 kn
300,00 kn
300,00 kn
300,00 kn
2.460,00 kn
300,00 kn
300,00 kn

102
102

30,00 kn

600,00 kn
3.060,00 kn

lokacija intervencije
intervencija vatrogasaca DVDa Đulovac u Maloj Maslenjači
10

intervencija vatrogasaca DVDa Đulovac u Maslenjači,
Kolodvorska 18

Članak 2.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program 1005ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA, Aktivnost:100501: Redovna djelatnost JVP, DVD,
HGSS, CZ, pozicija: 84: ekonomska klasifikacija:38119:Naknada za sudjelovanje u vatrogasnim intervencijama
VZO Đulovac.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
Općinski načelnik
Drago Hodak, v.r.
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10.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 361-02/15-01/4
Urbroj: 2111/05-03-15-03
Đulovac, 24. srpanj 2015.
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 19/1, članka 50. Statuta Općine
Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br 2/XII), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave
bagatelne vrijednost („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda za
izvođenjem radova na izgradnji sanitarnog čvora Društvenog doma u Batinjanima, klasa: 361-01/15-01/3,
urbroj:2111/05-03-15-03 od 24.07.2015. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću:
ODLUKU
o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova za izvođenjem radova
na izgradnji sanitarnog čvora Društvenog doma u Batinjanima
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 za izvođenjem radova na izgradnji sanitarnog čvora
Društvenog doma u Batinjanima, klasa: 361-02/15-01/2, urbroj:2111/05-03-14-03 od 08.07 2015. kao najpovoljnijeg
ponuditelja odabire:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU
Naziv
Sjedište
Cijena ponude [u kn bez PDV-a]
PREDMET NABAVE:
Temeljni podaci o provedenom postupku nabave:
NAZIV
NARUČITELJ
i. Naziv
ii. Sjedište
iii. Matični broj
iv. OIB:
2. PODACI O NABAVI
i. Broj nadmetanja
ii. Javno oglašavanje
1.

 datum
iii. Način nabave
iv. Zakonska osnova

OPIS
BATINJANI BETON j. d.o.o.
.Batinjani 129, 43 500 Daruvar
74.873,30

Članak 2.
OPIS
Općina Đulovac
Općina Đulovac
Đulovac, Đurina 132
02554666
83207178681

E-8-1/15-BN
Pozivu za dostavu ponuda za izvođenjem radova na izgradnji
sanitarnog čvora Društvenog doma u Batinjanima, klasa: 36102/15-01/2, urbroj:2111/05-03-14-03 od 08.07 2015
08.07. 2014. -elektronskom poštom
Bagatelna nabava
18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj
90/11, 83/13 i 143/13) i članka 33. Pravilnika o provedbi
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v. Predmet nabave

vi. Procijenjena vrijednost nabave bez

PDV-a
i. Popis ponuditelja kojima
dostavljen javni poziv:

postupka javne nabave bagatelne vrijednost(„Službeni glasnik
Općine Đulovac br. 1/XIII)
Javni poziv za izvođenjem radova na izgradnji sanitarnog čvora
Društvenog doma u Batinjanima, klasa: 361-02/15-01/2,
urbroj:2111/05-03-14-03 od 08.07 2015
75.000,00

je 1. BATINJANI BETON j.d.o.o. Batinjani 129, 43 500 Daruvar
,E-mail: batinjani777@gmail.com
2.NOVE BOJE d.o.o. , Gustava Krkleca 17, Donji Daruvar, 43
500 Daruvar E-mail: novebojedoo@gmail.com
3. GRAĐEVINSKI OBRT „OTTO“ vl. Oto Lukaš, Končanica
150, 43 500 Daruvar E-mail: otolukas@gmail.com
ii. Broj zaprimljenih ponuda i naziv 3 (tri) 1. BATINJANI BETON j.d.o.o. Batinjani 129, 43 500
ponuditelja
Daruvar
2.NOVE BOJE d.o.o. , Gustava Krkleca 17, Donji Daruvar, 43
500 Daruvar
3. GRAĐEVINSKI OBRT „OTTO“ vl. Oto Lukaš, Končanica
150, 43 500 Daruvar
iii. Odabrani ponuditelj
BATINJANI BETON d.o.o. Batinjani 129, 43 500 Daruvar
iv. Razlog odabira
uz ispunjavan je osnovnih uvjete iz Poziva ponudio i najmanju
cijenu
NAZIV PONUDITELJA ČIJA JE PONUDA ODABRANA ZA SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU

Članak 3.

Naziv

OPIS
BATINJANI BETON j.d.o.o.

Sjedište

Batinjani 129, 43 500 Daruvar

Cijena ponude [u kn bez PDV-a]

74.878,30

Porez na dodanu vrijednost [u kn]

18.719,58

RAZLOZI ODABIRA, OBILJEŽJA I PREDNOSTI ODABRANE PONUDE:
Članak 4.
Nakon pregleda i ocjene ponude, ovlašteni predstavnici Naručitelja utvrdili su da je ponuda BATINJANI BETON
d.o.o. Batinjani 129, 43 500 Daruvar, ekonomski najpovoljnija ponuda koja ispunjava sve uvjete iz Poziva za
dostavu ponuda .
RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA:
Članak 5.
Ponuditelji: NOVE BOJE d.o.o. , Gustava Krkleca 17, Donji Daruvar, 43 500 Daruvar i GRAĐEVINSKI OBRT
„OTTO“ vl. Oto Lukaš, Končanica 150, 43 500 Daruvar isključeni su iz razloga što nisu dostavili:
1. jamstvo za ozbiljnost ponude
2. nisu dokazali svoju sposobnost u skladu s pozivom za dostavu ponuda,(izjavu o nekažnjavanju, potvrdu porezne
uprave o stanju duga, dokaze pravne i financijske sposobnosti)
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3. ponuda nije bila cjelovita, odnosno dostavili su samo ponudbeni troškovnika, te su sukladno članku 31. Pravilnika
o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), isključeni iz
daljnjeg postupka odabira ponuda.
RAZLOZI ODBIJANJA PONUDA:
Članak 6.
Odbijene su ponude Ponuditelja: NOVE BOJE d.o.o. , Gustava Krkleca 17, Donji Daruvar, 43 500 Daruvar i
GRAĐEVINSKI OBRT „OTTO“ vl. Oto Lukaš, Končanica 150, 43 500 Daruvar
iz razloga navedenih u članku 5. ove Odluke.
REGULIRANJE MEĐUSOBNIH OBVEZA:
Članak 7.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine kao naručitelja i ponuditelja iz članka 1.
ove Odluke regulirati će se Ugovorom, te će danom stupanja na snagu ove Odluke Općina Đulovac ponuditelju iz
čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene robe.
Ponuditelj će robe isporučivati na temelju pisane narudžbe, odnosno pisane obavijesti naručitelja (narudžbenice).
Nakon isporuke roba ponuditelj će naručitelju ispostaviti račun/otpremnicu prema stvarno isporučenim količinama.
IZVORI FINANCIRANJA:

Članak 8.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac 2015.- .-program 1004IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost-Akt.K100403-Kapitalne donacije mjesnoj samoupravi, Pozicija:76: Ostali
društveni domovi , klasifikacija/konto-42124- Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture
i slično).
Radovi se sufinanciraju u iznosu od 78% opravdanih troškova od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova
Europske unije temeljem Ugovora za sufinanciranje projekta izgradnje sanitarnog čvora Društvenog doma u
Batinjanima, broj: 06-F-R-0109/15-07 PORLZ 354 od 10.6.2015
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove obavijesti nije dopuštena žalba.

Članak 9.

ZAVRŠNE ODREDBE:

Članak 10.
Ova Odluka o odabiru s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda dostaviti će se svakom ponuditelju
odnosno svakom sudioniku javnog natječaja na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju
telefaksom, elektronička isprava i sl.).
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”, Oglasnoj
ploči Općina Đulovac i web stranici Općine Đulovac: www.djulovac.hr.
Objavom Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude, stječu uvjeti za sklapanje ugovora o nabavi.
OPĆINA ĐULOVAC
NAČELNIK OPĆINE
Drago Hodak, v.r.
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11.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 361-02/15-01/4-2
Urbroj: 2111/05-03-15-05
Đulovac, 30. srpanj 2015. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta
Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), i članka 6. Pravilnika o provedbi postupka javne
nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga stručnog nadzora objekta sanitarnog čvora uz društveni dom
u Batinjanima
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda IVICA trade ing d.o.o. iz Daruvara, Trga kralja P. Krešimira IV/8
OIB:19987288904, broj: 06-07/15 od 29.07.2015. za pružanjem usluga :
stručnog nadzora objekta sanitarnog čvora uz društveni dom u Batinjanima
- u ukupnom iznosu od 2.246,50 kuna +PDV tj. sveukupno 2.808,12 kn
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva :
r.br.

Članak 2.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
1

pružanje usluga stručnog nadzora objekta sanitarnog
čvora uz društveni dom u Batinjanima

Jed.
mjera
kom

Količina
1

Cijena
(bez PDV-a)
2246,50

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
2246,50
2.246,50 kn
561,62 kn
2.808,12 kn

Članak 3.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja
iz članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom.
Članak4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske
unije temeljem Ugovora za sufinanciranje projekta izgradnje sanitarnog čvora Društvenog doma u Batinjanima,
broj: 06-F-R-0109/15-07 PORLZ 354 od 10.6.2015. te iz sredstava proračuna Općine Đulovac 2015.-program
1004-IZGRADNJA OBJEKATA, Aktivnost-Akt.K100403-Kapitalne donacije mjesnoj samoupravi, Pozicija:76: Ostali
društveni domovi , klasifikacija/konto-42124- Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture
i slično).
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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12.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 361-01/13-03/3
Urbroj: 2111/05-03-15-03
Đulovac, 14. srpanj 2015. godine
Na temelju članka 105. Zakona o javnoj nabavi („Narodne Novine“ br.90/11,83/13, 143/13 i 13/14) , i članka
50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac” broj 2XII), općinski načelnik donosi slijedeći
ODLUKU
o prihvaćanju zahtjeva nadzornog inženjera za sklapanjem aneksa Ugovora o radovima na dovršetku
izgradnje vatrogasnog doma u Đulovcu
Članak 1.
Ovim Odlukom prihvaća se zahtjev nadzornog inženjera Ivica Mihović, iz poduzeće IVICA trade ing d.o.o. iz
Daruvara broj: MI/ITI-01/15 od 20.06.2015. za sklapanjem aneksa Ugovora o radovima na dovršetku izgradnje
vatrogasnog doma u Đulovcu, klasa: 361-01/13-03/2-3, urbroj: 2111/05-03-13-03 od 19.11.2013. između Općine
Đulovac kao Naručitelja radova i poduzeća “BATINJANI BETON” d.o.o. iz Batinjana 129 kao Izvođača radova
potrebnih za dovršetak izgradnje zgrade vatrogasnog doma u Đulovcu u cijelosti kako bi se za istu mogla ishodovati
uporabna dozvola , provesti postupak evidentiranja u nadležnom katastru, te ista staviti u uporabu.
Aneks Ugovora o radovima na dovršetku izgradnje vatrogasnog doma u Đulovcu, klasa: 361-01/13-03/2-3, urbroj:
2111/05-03-13-03 od 19.11.2013. sklopit će se temeljem Obračunskog troškovnika vantroškovničkih radova
potrebnih za dovršetak radova na izgradnji vatrogasnog doma u Đulovcu br. T.D. 06-0/8/12 od svibnja 2015. u
ukupnom iznosu od 30.203,31 kuna (bez PDV-a)
Članak 2.
Prema Troškovniku nadzornog inžinjera „IVICA trade ing „ iz Daruvara vlasnika Ivice Mihovića br. T.D. 06-0/8/12
od svibnja 2015. za dovršenje građevine potrebno je izvesti dodatne radove i to:
R.b.
G.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Opis
VANTROŠKOVNIČKI RADOVI

J.m.

Količina

J. cijena

Iznos

Dobava i postava tuš kabine u prizemlju
Dobava i postava podnih slivnika u garaži
Zaziđivanje otvora u tornju blok opekom
Dobava i postava sobnih vrata
Dobava i postava
a) vratašaca dimnjaka
b) rozeta dimnjaka
Izrada kanalizacionoh odvoda tuša u prizemlju
Krpanje zidova u garaži nakon postave instalacije centralnog
grijanja
Žbukanje zidova i stropova tornja doma grubo i fino
Izrada skele za potrebe žbukanja tornja
Bojanje zidova i stropova tornja
Dobava i postava ormarića i razdjelnika centralnog grijanja
a) razdjelnik
b) ormarić
Izrada natpisa na pročelju doma
Dobava i postava prozorskih klupčica
d-1,60

kom
kom
m3
kom

1,00
2,00
1,65
2,00

700,00
91,22
700,00
1.000,00

700,00
182,44
1.155,00
2.000,00

kom
kom
pauš
pauš

1,00
2,00
1,00
1,00

450,00
80,00
1.093,00
310,00

450,00
160,00
1.093,00
310,00

160,62
160,62
160,62

60,00
20,00
25,00

9.637,20
3.212,40
4.015,50

kom
kom
pauš

1,00
1,00
1,00

520,00
977,75
1.500,00

520,00
977,75
1.500,00

kom

1,00

400,00

400,00

m2
m2
m2
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d-1,80
Demontaža te ponovna montaža metalnih prozora tornja
Dobava i ugradnja električnih bojlera
-50 litara
-10 litara
Obrada poda vrha tornja "stigolitom"

kom
kom

2,00
5,00

540,00
120,00

1.080,00
600,00

kom
kom
pauš

1,00
1,00
1,00

1.387,02
480,00
343,00

1.387,02
480,00
343,00

UKUPNO VTR RADOVI (za aneks ugovora)
PDV
UKUPNO:

30.203,31
7.550,83
37.754,14

Članak 3.
Općina Đulovac s ponuditeljem iz čl. 1. Ove Odluke sklopit će aneks osnovnog ugovora klasa: 361-01/13-03/2-3,
urbroj: 2111/05-03-13-03 od 19.11.2013. kojim se cijena ugovorenih radova u iznosu od ugovorenih 227.657,00
kuna (bez PDV-a) povećava za iznos dodatnih radova potrebnih za dovršetak građevine u iznosu od 30.203,31kuna
(bez PDV-a).
Slijedom navedenog mijenja se članak 1. stavak 2. osnovnog Ugovora, koji sada glasi:
„Predviđeni iznos radova je :
257.860,31 kn
slovima: dvjestopedesetsedamtisućaosamstošezdesetkuna i 31/100
PDV po stopi 25% iznosi:

64.465,08 kn

Slovima:šezdesetčetiritisućečetiristošezdesetpetkuna i 38/100
sveukupni iznos s PDV-om:

322.325,39 kn

slovima: tristodvadesetdvijetisućetristodvadesetpetkuna i 39/100“
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program
1005-ORGANIZIRANJE I SPROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA, aktivnost - K100503-Kapitalne donacije
DVD-a, pozicija:88-Izgradnja vatrogasnog doma u Đulovcu, ekonomska klasifikacija 42149- Ostali nespomenuti
građevinski objekti.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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13.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 023-05/15-01/8
Urbroj: 2111/05-03-15-03
Đulovac, 30. srpnja 2015. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine
Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), i članka 6. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave
bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanjem usluga ažuriranja web stranice Općine Đulovac i izradom facebook
profila općine Đulovac
Članak 1.
Ovim Odlukom prihvaća se ponuda ŠAFRAN DESIGN iz Čačinaca, braće Radića 2, 33 514 Čačinci MB:
92821383 ,OIB: 27659457394 br. 0037-2015. od 10.07.2015. za redizajnom web stranice sa izradom facebook
profila općine Đulovac i educiranjem osoblja Općine Đulovac za samostalno uređivanje ažuriranje stranice u
ukupnom iznosu od 4.000,00 kuna.
Ponuditelj se ne nalazi u sustavu PDV-a temeljem članka 90. st. 1. Zakona o PDV-u.
Članak 2.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i ponuditelja
iz članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom.
Članak 3.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program
1002 – Javna uprava i administracija, Aktivnost A100202 – pripremanje akata iz djelokruga JUO, pozicija-29Ostale usluge promidžbe i informiranja;web stranica, ekonomska klasifikacija - 32389- Računalne usluge.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak, v.r.

str. 19

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ĐULOVAC“ broj 6/XIV
31. kolovoz 2015.

14.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 311-01/15-02/1-2
Ur. broj: 2111/05-01/15-01
Đulovac, 3. kolovoz 2015.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine
Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), i članka 4. , tč. 1.3. Programa poticanja razvoja
poduzetništva i poljoprivrede za 2015. godinu („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XIV“ , čl. 1. Odluke o
izmjenama i dopunama Programa poticanja razvoja poduzetništvai poljoprivrede za 2015. godinu ,Klasa: 31101/14-01/2-1, urbroj;2111/05-03-15-03 od 31.07.2015.), Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU

o isplati sredstava za sufinanciranje podmjere 1.3.3. temeljem Programa poticanja razvoja
poduzetništva i poljoprivrede za 2015. godinu za konzultantske usluge izrade projekata za EU
fondove za mjeru 6.3. program ruralnog razvoja
Članak 1.
Obrtu Sarturis consulting iz Daruvara, S. Radića 17, vl. Mirne Gabor, OIB: 05557735552 odobrava se isplata
sredstava za sufinanciranje pripremne natječajne dokumentacije i poslovnih planova za prijavu na mjeru 6.3.
program ruralnog razvoja u ukupnom iznosu od 25.000,00 kn za podnositelje kako slijedi:
Korisnici potpore mjera 6.3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

OPG JERGOVIĆ ZDRAVKO
OPG IVIĆ JOSIP
OPG IVIĆ TUNA
OPG ŠILARIĆ STANA
OPG PEJČIN MARIJA
OPG JAKOVIĆ GEGA
OPG PLICKA NADA
OPG GRGIĆ JANA
OPG IVANČIĆ DRAGUTIN
OPG JAKOVIĆ DRAGICA

Adresa korisnika
Vukovije 46
Veliki Bastaji 54
Veliki Bastaji 114
Veliki Bastaji 142A
Batinjani 160
Veliki Bastaji 49
Vukovije 39A
Veliki Bastaji 116
Vukovije 43
Mali Bastaji 19A

OIB korisnika
29175858714
92300240867
20838027676
62977842463
12690273595
89083684723
71296771030
1297649035
66804235226
48139380321

Broj ugovora
rč. 40/15
rč. 39/15
rč. 41/15
rč. 45/15
rč. 38/15
rč. 43/15
rč. 42/15
rč. 44/15
rč. 37/15
rč. 36/15
UKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO

iznos sufinanciranja
općina Đulovac
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
20.000,00
5.000,00
25.000,00

Članak 2.
Sredstava iz članka 1. ove odluke isplatit će se na žiro račun konzultanta Obrt Sarturis consulting iz Daruvara, S.
Radića 17, vl. Mirne Gabor, OIB: 05557735552, IBAN:HR842340009 1160241034
Članak 3.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program
1006 – Javna uprava i administracija, Aktivnost A100603 –poticanje gospodarstva, pozicija-97-poticanje obrtnika
i malih poduzetnika, ekonomska klasifikacija - 38119- ostale tekuće donacije.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
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OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
Obrazloženje:

Obrt Sarturis consulting iz Daruvara, S. Radića 17, vl. Mirne Gabor, izradio je natječajnu dokumentaciju i poslovne
planove za prijavu na mjeru 6.3. program ruralnog razvoja za deset OPG- a s područja općine Đulovac što je
dokumentirano preslikom računa za izvršene konzultantske usluge.
Općinsko vijeće, Općine Đulovac donijelo je Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2015.
godinu („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XIV i 5/IV – izmjene i dopune) . Člankom 4. Programa, točkom 1.3.
Tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz poljoprivrede podtočkom 1.3.3. predviđeno je
sufinanciranje konzultantskih usluga izrade projekata za fondove EU (IPA, IPARD, IEE dr.). Bespovratne potpore
dodjeljuju se za pokriće dijela troškova konzultantskih usluga nastalih u 2015. godini. Prihvatljivi su troškovi
konzultantskih usluga (izrade prijave) za projekte koji su prijavljeni ili će se prijaviti na neki od natječaja programa
Europske unije, a provode se ili će se provoditi na području Općine Đulovac.
Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu iz podmjere 1.3.1., 1.3.2. . mjere 1.3. je 25% vrijednosti ukupnog
iznosa računa bez PDV-a, ali ne može biti veća od 2.500,00 kuna (neto) po jednom odobrenom zahtjevu. Odobrena
sredstva Općina Đulovac će isplatiti na žiroračun podnositelja zahtjeva, na temelju odgovarajuće dokumentacije
(npr. račun, predračun, situacija, ugovor) i potvrde o izvršenom plaćanju.
Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu iz podmjere 1.3.3., odobrava se u maksimalnom iznosu od 2.500,00
kuna neto po jednom odobrenom zahtjevu. Odobrena sredstva Općina Đulovac će isplatiti na žiroračun isporučitelja
usluge koji sa podnositeljem zahtjeva imaju potpisan ugovora o pružanju konzultantskih usluga za izradu projekata
za fondove EU , a na osnovu odgovarajuće dokumentacije (račun, predračun, situacija, ugovor), te je rješeno kao
u čl. 1. ove Odluke.
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15.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 361-01/13-03/1-2-3
Urbroj: 2111/05-03-15-03
Đulovac, 11. kolovoz 2015. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine
Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), i članka 5. Okvirng sporazuma za izvođenje radova na
izgradnji zgrade društvene namjene-dom Koreničani (nivo roh-bau izgradnja) Klasa: 361-01/13-03/1-2, Ur. broj:
2111/05-03-13-03 od 4.11.2013. , Općinski načelnik donosi slijedeći
ODLUKU
o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem dijela radova na izgradnji zgrade
društvene namjene-dom Koreničani (nivo roh-bau izgradnja) za razdoblje kolovoz-prosinac 2015.
Članak 1.
NAZIV PREDMETA NABAVE:
Naručitelj: Općina Đulovac, Đurđina 132, 42 532 Đulovac; MB:02554666, OIB: 83207178681, objavljuje početak
postupka javne nabave za izvođenjem dijela radova na izgradnji zgrade društvene namjene-dom Koreničani (nivo
roh-bau izgradnja) za razdoblje kolovoz-prosinac 2015., prema projektantskom troškovniku broj 3-OS-DK-2013
(06-02/15) koji je izradio projektant Ivica Mihović inž. građ. iz poduzeća IVICA trade ing d.o.o. iz Daruvara vezano
uz Okvirni sporazum za izvođenje radova na izgradnji zgrade društvene namjene-dom Koreničani (nivo roh-bau
izgradnja) Klasa: 361-01/13-03/1-2, Ur. broj: 2111/05-03-13-03 od 4.11.2013.
Temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim
gospodarskim subjektom za razdoblje do 2 godine sukladno članku 38. stavka 1., a u vezi članka 39. stavka 1.
Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine br. 90/11.), evidencijski broj nabave: 2013/S 002-006-0070529 od
13.08. 2013. Naručitelj je Odlukom o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji zgrade
društvene namjene-dom Koreničani (nivo roh-bau izgradnja) s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma, KLASA:
361-01/13-03/1-1, URBROJ: od 9. listopada 2013. godine odabrao ponudu br. 52/2013 od 09.09.2013. ponuditelja:
Građevinski obrt "Inov-gradnja" vl. Davora Tutića, iz Male Maslenjače 29, s kojim je sklopljen Okvirni sporazum
za izvođenje radova na izgradnji zgrade društvene namjene-dom Koreničani (nivo roh-bau izgradnja) Klasa: 36101/13-03/1-2, Ur. broj: 2111/05-03-13-03 od 4.11.2013. ) Temeljem Okvirnog sporazuma sklapa se ugovor
izvođenjem dijela radova na izgradnji zgrade društvene namjene-dom Koreničani (nivo roh-bau izgradnja) za
razdoblje kolovoz-prosinac 2015., prema projektantskom troškovniku broj 3-OS-DK-2013 (06-02/15)
Članak 2.
REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE:5
Evidencijski broj nabave: E-5-1/15-BN
Članak 3.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne iznosi 105.671,70 kn kn bez poreza na dodanu vrijednost
(PDV).
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IZVOR FINANCIRANJA:
Radovi iz članka 1. ove Odluke u iznosu od 100.000,00 kn financiraju se sredstvima Ministarstva regionalnog
razvoja i fondova Europske unije temeljem Ugovora za sufinanciranje projekta- dovršetka izgradnje društvenog
doma u Koreničanima (roh -bau) broj: 06-F-R-0109/15-07 PORLZ 354 od 10.6.2015. i plaćaju se izravno
izvoditelju radova na žiro račun IZVODITELJA broj IBAN: HR8924020061140102573 prema stvarno
ispostavljenim situacijama/računima u roku od 30 dana od odobravanja dostavljenog Zahtjeva za plaćanje od
strane Naručitelja.
Preostali iznos radova iz članka 2. ovog Ugovora u iznosu od 32.089,63 kn plaća iz sredstava proračuna
Općine Đulovac u roku od 30 dana od dostavljene i ovjerene privremene situacije na žiro račun IZVODITELJA
IBAN: HR8924020061140102573.
Članak 4.
PODACI O OSOBAMA KOJE PROVODE POSTUPAK:
Postupak javne nabave bagatelne vrijednosti provode ovlašteni predstavnici Općine Đulovac- javnog naručitelja
u postupcima javne nabave bagatelne vrijednosti za 2015. 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 IZVODITELJU

Članak 5.

Građevinski obrt "Inov-gradnja" vl. Davora Tutića, iz Male Maslenjače 29
OSTALI PODACI.
Članak 6.
Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine kao naručitelja i najpovoljnijeg ponuditelja
iz članka 2. ovog Zaključka regulirati će se Ugovorom.
Protiv odluke Općinskog načelnik Općine Đulovac, žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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16.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 023-05/15-01/9
Urbroj: 2111/05-03-15-03-2
Đulovac, 31. srpanj 2015. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine
Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), članka 6. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave
bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude FILIGRAN d.o.o. za izvođenjem radova na popravku vodovodnih instalacija na
mrtvačnici u Velikim Bastajima
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj: 04-2015 od 29.07. 2015. poduzeća FILIGRAN d.o.o. iz Đulovca,
kralja Tomislava 22 , OIB:38283139047 za izvođenjem radova na popravku vodovodnih instalacija na mrtvačnici u
Velikim Bastajima u ukupnom iznosu od 585,00 kn.
U cijenu je uračunat PDV.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva nabavu i dobavu što obuhvaća:
r.br.

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE

Jed.
mjera

Količina

1
2
3

štemanje zida WC-a, mrtvačnice
zamjena vodovodnih cijevi i ventila
renoviraje zatvaranja otvora u zidu

h
m¹
h

1
4
2

4
5

sanitarni materijal
žbuka za žbukanje

kom
m²

39
1

Cijena
(bez
PDV-a)
70,00
35,00
70,00

5,00
40,00
UKUPNO:
OSNOVICA ZA PDV
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

Iznos
70,00
140,00
140,00
195,00
40,00
585,00 kn
585,00 kn
0,00 kn
585,00 kn

Članak 3.
Robe iz članka 1. ove Odluke Ponuditelj će isporučivati na temelju pisane narudžbe, odnosno pisane obavijesti
naručitelja (narudžbenice).
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program 1004IZGRADNJA OBJEKATA, aktivnost - K100401-Mrtvačnice , pozicija:70-Izgradnja mrtvačnice u Velikim Bastajima,
ekonomska klasifikacija :42149:Ostali građevinski objekti
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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17.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 023-05/15-01/10
Urbroj: 2111/05-03-15-03-3
Đulovac, 13. kolovoz 2015. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine
Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), članka 6. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave
bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude SAN MET d.o.o.
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj: 1320266 od 11.08. 2015. poduzeća SAN MET d.o.o. iz
Daruvara , J. Jelačića 23, , OIB:70493028862 za nabavom i dobavom materijala i oprema za potrebe javnih radova
u ukupnom iznosu od 3.220,43 kn.
U cijenu je uračunat PDV.
Članak 2.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke podrazumijeva nabavu i dobavu kuhinje što obuhvaća:
r.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

NAZIV ROBE/MATERIJALA/USLUGE
grablje PVC IMMOS
KOSA SILVER 65 cm
KOSA SILVER 50 cm
GRIVNA ZA KOSU UNITEHNA
KOSA VLAŠKA 650 mm
BRUS ZA KOSU SWATY
LOPATA UNITEHNA RAVNA 2 mm
LOPATA UNITEHNA ŠPICA ZA PIJE
KOSIR SA UŠICAMA UNITEHNA
KOSIR SA RUČKOM UNITEHNA
METLA SIRAK ŠIVANA
KOSIŠTE DRVENO SLAVONSK
DRŽALO ZA LOPATU
DRŽALO ZA GRABLJE PVC
POLJOKOLICA UNITEHNA
RUKAVICE NAJLO.CRVENE.META
RUKAVICE SALVA PLAVA
BABICA ZA KOSU
KLEPAC ZA KOSU

Jed.
mjera

Količina

Cijena
(bez
PDV-a)
kom
8
6,80
kom
1
166,00
kom
3
160,40
kom
6
15,40
kom
2
148,00
kom
6
18,20
kom
3
27,60
kom
3
29,60
kom
4
47,20
kom
2
47,20
kom
8
20,00
kom
6
50,60
kom
6
15,80
kom
8
20,00
kom
2
240,00
par
7
14,40
par
13
14,00
kom
1
60,80
kom
1
36,80
UKUPNO:
RABAT
OSNOVICA ZA PDV
PDV 25%
SVEUKUPNO ZA NAPLATU:

rabat%
20,00
25,00
25,00
20,00
17,00
17,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
17,00
17,00
17,00
25,00

Iznos
54,40
166,00
481,20
92,40
296,00
109,20
82,80
88,80
188,80
94,40
160,00
303,60
94,80
160,00
480,00
100,80
182,00
60,80
36,80
3.232,80 kn
656,46 kn
2.576,34 kn
644,09 kn
3.220,43 kn
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Članak 3.
Robe iz članka 1. ove Odluke Ponuditelj će isporučivati na temelju pisane narudžbe, odnosno pisane obavijesti
naručitelja (narudžbenice).
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program 1002JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA, aktivnost - K100202-Pripremanje akata iz djelokruga JUO, pozicija:18Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekta, ekonomska klasifikacija 32241Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekta
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:550-01/15-01/1-1
Urbroj:2111/05-03-15-03
Đulovac, 3. kolovoz 2015.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 2/XII) , i Zaključka
Općinskog vijeća o potrebi organiziranja programa „Pomoć u kući“ u svrhu poboljšanja kvalitete i uvjeta života
starijih, bolesnih i nemoćnih osoba na području Općine Đulovac, klasa: 550-01/15-01/1, urbroj:2111/05-01-15-01
od 31.07. 2015. dana 3. kolovoza 2015. donosi
ODLUKU
o sufinanciranju socijalne usluge pomoć u kući – obavljanje kućnih poslova u svrhu poboljšanja kvalitete
i uvjeta života starijih, bolesnih i nemoćnih osoba na području Općine Đulovac
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje financiranje socijalne usluge pomoć u kući – obavljanje kućnih poslova za osobe s
područja Općine Đulovac koje ostvaruju pravo na pomoć u kući temeljem Rješenja Centra za socijalnu skrb
Daruvar, te pomoći starijim osobama i osobama kojima je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog
oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe, a čiji status nije utvrđen
rješenjem Centra za socijalnu skrb Daruvar ili je on u postupku , a koje osobe je kao potrebite za takvu vrstu
pomoći identificiralo Socijalno vijeće Općine Đulovac .
Članak 2.
Usluga pomoć u kući iz članka 1. ove Odluke obuhvaća slijedeće aktivnosti; obavljanje kućanskih poslova (nabavu
živežnih namirnica, pomoć u pripremi obroka u kući, pranje suđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i
slično), organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština, održavanje osobne higijene
(pomoć u oblačenju, svlačenju i kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba).
Članak 3.
Uslugu iz članka 1. ovo Odluke pružati će udruge registrirane za pružanje usluge pomoć u kući – obavljanje kućnih
poslova usluga odnosno fizičke osobe koje imaju završen tečaj za njegovateljice. (u daljnjem tekstu: Pružatelji
usluge).
Općina Đulovac i Pružatelji usluge zaključit će ugovor o financiranju usluge pomoć u kući za osobe iz članka 1.
ove Odluke kojim će se urediti međusobna prava i obveze.
Pružatelj usluga za svakog korisnika iz čl. 1 ove Odluke dužan je voditi osobni list korisnika i Dnevnik rada sa
opisom i datumom pružene usluge, koji potpisuje korisnik i pružatelj usluge i koji služi kao dokaz o pruženoj usluzi
i osnova za obračun naknade .
Kao osnovica za obračun mjesečne naknade za pruženu uslugu koristi će se dnevnica u iznosu od 150,00 kn.,
Članak 4.
Sredstva za sufinanciranje troškova usluge pomoć u kući iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu
Općine Đulovac.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“.
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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19.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 351-02/15-01/1
Urbroj: 2111/05-03-15-03
Đulovac, 19. kolovoz 2015. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta
Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), i članka 5. i 7. Pravilnika o provedbi postupka
javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), Općinski načelnik donosi
slijedeći
ODLUKU
o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za izradom projektne dokumentacije
potrebne za Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“ za financiranje
iz EU Kohezijskog fonda.
Članak 1.
NAZIV PREDMETA NABAVE:
Naručitelj: Općina Đulovac, Đurina 132, 42 532 Đulovac; MB:02554666, OIB: 83207178681, objavljuje početak
postupka javne nabave za izradom 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 i 143/13) za godišnju procijenjenu
vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00
kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave
propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Sukladno članku 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:4
Evidencijski broj nabave: E-4/15-BN
Članak 3.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne iznosi 194.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost
(PDV).
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IZVOR FINANCIRANJA:
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac za 2015. ,
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.
Članak 4.
PODACI O OSOBAMA KOJE PROVODE POSTUPAK:
Postupak javne nabave bagatelne vrijednosti provode ovlašteni predstavnici Općine Đulovac- javnog naručitelja
u postupcima javne nabave bagatelne vrijednosti za 2015. g.
1. Tuna Ivić, zamjenik općinskog načelnika
2. Josip Kastmiler, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
3. Jasna Erjavec, samostalni upravni referent u UO Općine Đulovac,
4. Branislav Bijelić, komunalni redar.
Članak 5.
PODACI O PONUDITELJIMA KOJIMA ĆE SE UPUTITI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE:
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
OSTALI PODACI.

Članak 6.
Rok za donošenje Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijesti o poništenju postupka bagatelne nabave
iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda .
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
iz članka 2. ovog Zaključka regulirati će se Ugovorom.
Protiv odluke Općinskog načelnik Općine Đulovac, žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“, i web.
Stranicama Općine Đulovac: www.djulovac.hr.
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Drago Hodak,v.r.
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20.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa:080-09/15-01/1
Urbroj:2111/05-03-15-03
Đulovac, 19. kolovoz 2015.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50.
Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), a u svezi članka 13. stavka 6. i
7. Zakona o zaštiti od požara (Narodne Novine br. 92/10) Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za izradu revizije Plana zaštite od požara
i Procijene ugroženosti od požara na području Općine Đulovac
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaćaju se ponuda broj: 3/15 od 19.08.2015. Stručnog tima za izradu revizije procijene
ugroženosti od požara u ukupnom iznosu od 9.900,00 kn. bruto.
Stručni tim iz članka 1. ove Odluke čine:

Članak 2.

Izrada revizije Procijene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara za područje Općine Đulovac
član

bruto iznos (kn)
3300,00
3300,00
3300,00
9900,00

Dejan Koprek, dipl.ing. sig.
Zdenko Brandejs, dip.ing.sig.
Ivan Križić, mag.ing.petro
Ukupno:

Članak 3.

Prava i obveze između Općine Đulovac zastupane po načelniku općine Đulovac kao naručitelja i
ponuditelja iz članka 1. ove Odluke regulirati će se Ugovorom, te će danom stupanja na snagu ove Odluke
Općina Đulovac ponuditelju iz čl. 1. ove Odluke dostaviti narudžbenicu za ugovorene usluge.
Članak 4.
Financijska sredstva za planiranu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Đulovac, a teretiti će se Program
1005-Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja, aktivnost – A100501- Redovna djelatnost JVP, DVD,
HGSS, CZ pozicija:83-Sufinanciranje djelatnosti VZO Đulovac, ekonomska klasifikacija 38119- Ostala tekuća
donacija
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:080-09/15-01/2
Urbroj:2111/05-03-15-03
Đulovac, 19. kolovoz 2015.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50.
Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), a u svezi članka 13. stavka 6. i
7. Zakona o zaštiti od požara (Narodne Novine br. 92/10) Općinski načelnik donosi slijedeću
ODLUKU
o imenovanju Stručnog tima za usklađivanje Plana zaštite od požara i Procijene ugroženosti od
požara na području Općine Đulovac
I.
U Stručni tim koji će raditi na usklađivanju Plana zaštite od požara i Procijene ugroženosti od požara na
području Općine Đulovac imenuju se slijedeće osobe:
1. Dejan Koprek, dipl.ing. sig. ,za voditelja tima
2. Zdenko Brandejs, dip.ing.sig. , za člana
3. Ivan Križić, mag.ing.petrol. za člana
4. Branislav Bijelić, za člana
5. Franjo Starčević, za člana

II.

Zadaća Stručnog tima je usklađivanje Plana zaštite od požara i Procijene ugroženosti od požara na
području Općine Đulovac sukladno uvodno navedenim odredbama Zakona o zaštiti od požara.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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22.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa:300-2/15-01/1
Urbroj:2111/05-03-15-03
Đulovac, 31. kolovoz 2015.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50.
Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII), Općinski načelnik donosi
slijedeću
ODLUKU
o imenovanju članova radne skupine za izradu Strateškog plana Općine Đulovac
za razdoblje 2016. do 2018. godine.

I.
Ovom Odlukom osniva se radna skupina za izradu Strateškog plana Opčine Đulovac za razdoblje 2016. do 2018.
godine.

II.
U radna skupina za izradu Strateškog plana Opčine Đulovac za razdoblje 2016. do 2018. godine imenuju se:

1. Drago Hodak, općinski načelnik
2. Ivan Šilar, predsjednik komisije za proračun i financije,
3. Josip Kastmiler, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
4. Josip Šilrić, voditelj računovodstveno knjigovodstvenih poslova
III.

Zadužuju se članovi radne skupine za pripremu , izradu te praćenje provedbe i realizacije Strateškog plana Opčine
Đulovac za razdoblje 2016. do 2018. godine.
Strateški plan Opčine Đulovac za razdoblje 2016. do 2018. godine biti će urađen u skladu sa Uputama za izradu
strateških planova za razdoblje 2016. – 2018. izdanih od strane Ministarstva Financija.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Đulovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK
Drago Hodak,v.r.
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23.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
KLASA:421-01/15-01/1
URBROJ:2111/05-03-15-03
Đulovac, 31. kolovoza 2015. godine
Temeljem odredbi Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15 ), Općinski načelnik Općine Đulovac,
dana 31. kolovoza 2015. godine, objavljuje
JAVNI POZIV
za financiranje programa i projekata javnih potreba
iz Proračuna Općine Đulovac
za 2016. godinu
I.

II.
III.

IV.

Pozivaju se svi dosadašnji i potencijalni korisnici proračunskih sredstava, odnosno sve registrirane
udruge, odgojno obrazovne ustanove i pravne osobe koje djeluju na području Općine Đulovac, fizičke
osobe koje žive i rade na području Općine Đulovac, te ostale pravne i fizičke osobe koje djeluju izvan
područja Općine Đulovac da dostave svoje zahtjeve za financiranje iz Proračuna Općine Đulovac za
2016. godinu.
Sredstva iz Proračuna Općine Đulovac osigurat će se za područja javnih potreba društvenih
djelatnosti i to: kultura i tehnička kultura, predškolski odgoj, osnovno školstvo i obrazovanje, socijalna
skrb i zdravstvo, sport i rekreacija.
Prvenstveno će se financirati programi i/ili projekti na temelju njihovog vrednovanja od strane
nadležnog povjerenstva i mogućnostima Proračuna Općine Đulovac za 2016. godinu.
Pod Programom se podrazumijeva kontinuirano provođenje aktivnosti usmjerenih na ostvarenje
određenog cilja za koji je potrebno vremensko razdoblje od godinu dana i više.
Pod Projektom se podrazumijeva provođenje aktivnosti usmjerenih na ostvarenje određenog cilja za
koji je potrebno kraće vremensko razdoblje (dan, tjedan dana i slično).
Zahtjevi se podnose na posebnim obrascima koji se preuzimaju u pisarnici Općine Đulovac ili na web
stranici Općine (www.djulovac.hr).

Udruge ili ustanove čije je sjedište izvan Općine Đulovac, uz gore navedenu dokumentaciju, moraju
dostaviti i brojčane podatke o eventualno pruženim uslugama korisnicima s područja Općine
Đulovac.
V.
VI.
VII.

Podnositelji zahtjeva koji se po prvi puta javljaju na poziv obvezni su također dostaviti dokaz o
registraciji, a dosadašnji korisnici obvezni su dostaviti izvješće o realizaciji programa/projekta u prvih
šest mjeseci rada u 2015. godini .
Zahtjevi se predaju u pisarnicu Općine Đulovac, Đurina 132, 43 532 Đulovac ili dostavljaju poštom na
adresu: Općina Općina Đulovac, Đurina 132, 43 532 Đulovac, Jedinstveni upravni odjel (s naznakom
«Financiranje programa/projekata u 2015. godini) do zaključno 15. rujna 2015. godine.
Nepravodobni, nepotpuni ili zahtjevi koji ne udovoljavaju uvjetima ovog poziva neće se uzeti u
razmatranje.
OPĆINAĐULOVAC
Općinski načelnik
Drago Hodak, v.r.
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24.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC

OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 943-06/15-01/3
Urbroj: 2111/05-01-15-01
Đulovac, 31. kolovoz 2015.
Na temelju članka 9. i 12. Izjave o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za
proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, od 03. veljače 2014. godine, članka 20. Odluke o prijenosu poslovnog
udjela uz naknadu društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora usmenim
javnim nadmetanjem („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 5/XIV) , a na temelju Zapisnika Komisije za provedbu
postupka prijenosa poslovnog udjela uz naknadu trgovačkog društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. usmenim javnim
nadmetanjem o provedenom postupku usmenog javnog nadmetanja za prijenos poslovnog udjela uz naknadu
društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora sa sjedištem u Đulovcu, Đurina
132, Klasa: 943-06/15-01/2, urbroj:2111/05-01-15-01-K od 27.08.2015. sukladno Javnom pozivu za
sudjelovanjem u postupku usmenog javnog nadmetanja za prijenos poslovnog udjela uz naknadu društva
ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora usmenim javnim nadmetanjem sa
sjedištem u Đulovcu, Đurina 132 objavljenog u Bjelovarskom listu od 17.08.2015. Skupština društva ENERGO
ĐULOVAC d.o.o., Đulovac koju čini Općina Đulovac zastupana po općinskom načelniku Dragi Hodaku donosi:

ODLUKU
o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuđača za prijenos poslovnog udjela uz naknadu
društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora usmenim javnim
nadmetanjem
Članak 1.
Skupština društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. koju čini Općina Đulovac zastupana po općinskom načelniku donosi
Odluku o prihvaćanu ponude VLADIMIRA BIJELIĆA iz Đulovca, J. Jelačića 6, OIB: 29853303207 za prijenos
poslovnog udjela u trgovačkog društva ENERGO – ĐULOVAC d.o.o. po cijeni postignutoj usmenim javnim
nadmetanjem u ukupnom iznosu od 135.199,76 kn (slovima:stotridesetpettisućastodevedesetdevetkuna i
sedamdesetšestlipa),
Članak 2.
Poziva se ponuditelj iz članka 1. ove Odluke da najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana stupanja na snagu
ove Odluke uplati ukupni iznos naknada za prijenos poslovnog udjela uz naknadu po cijeni postignutoj usmenim
javnim nadmetanjem u ukupnom iznosu od 135.199,76 kn (slovima:stotridesetpettisućastodevedesetdevetkuna i
sedamdesetšestlipa, te da kao Stjecatelj poslovnog udjela sa Općinom Đulovac Đurina 132, 43 532 Đulovac,
OIB: 83207178681, zastupanoj po općinskom načelniku Dragi Hodaku, kao Prenositelju, osnivaču i jedinim članom
trgovačkog društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, sa sjedištem u
Đulovcu, Đurina 132, OIB: 6381595076 koje je upisano u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru s matičnim brojem
subjekta upisa (MBS) 010090190 potpiše Ugovor o prijenosu poslovnog udjela kojim Prenositelj prenosi na
Stjecatelja svoj (1) jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 130.199,76 kn uz ukupnu naknadu ostvarenu
usmenim javnim nadmetanjem u iznosu od 135.199,76 kn (slovima:stotridesetpettisućastodevedesetdevetkuna i
sedamdesetšestlipa), a koju se Stjecatelj obvezuje isplatiti Prenositelju u trenutku zaključenja ugovora o prijenosu
i to odjednom.
Članak 3.
Uplata ukupne naknada za prijenos poslovnog udjela uz naknadu i potpis Ugovora o prijenosu poslovnog udjela
uz naknadu Društva obavljaju se kao jedinstvena radnja u roku iz članka 2. ove Odluke . Za osobu koja u
spomenutom roku ne obavi bilo koju od spomenutih radnji ili o tome ne podnese dokaz, smatrat će se da je odustala
od prijenosa poslovnog udjela uz naknadu Društva. Takav udjel ostaju u vlasništvu Općine Đulovac, a jamstveni
polog se ne vraća.
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Članak 4.
Ugovor o prijenosu poslovnog udjela sklopiti će se kao javnobilježnički akt ili kao privatna isprava koju će potvrditi
javni bilježnik.
Članak 5.
Ugovorom o prijenosu poslovnog udjela uz naknadu Trgovačkog društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o., Đulovac
potrebno je utvrditi da je kupac imao mogućnost prije izvršiti uvid u Izjavu o osnivanju ENERGO ĐULOVAC d.o.o.,
, te podatke o stanju društva koje kupuje, kao i zatražiti sve potrebne informacije od Uprave društva, te se stoga
odriče prava nakon potpisa ugovora tražiti sniženje cijene ili raskid ugovora zbog pravnih ili stvarnih nedostataka
predmeta prijenosa poslovnog udjela uz naknadu.
Članak 6.
Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača prema provedenom javnom natječaju za prijenos poslovnog udjela uz
naknadu Skupština društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o., Đulovac koju čini Općina Đulovac zastupana po
općinskom načelniku dostavit će se na uvid Općinskom vijeću Općine Đulovac.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja., a objavit će se u („Službenom glasniku Općine Đulovac“, i web
stranici Općine Đulovac www.djulovac.hr

Skupština društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. koju čini Općina Đulovac

zastupana po općinskom načelniku Dragi Hodaku
Drago Hodak, općinski načelnik,v.r.

Obrazloženje:

Na temelju čl. 65. st 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12), čl 35. st 5. i 7. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) .), članka
8. Izjave o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih
izvora, od 03. veljače 2014. godine, članka 31. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII“) Općinsko
vijeće Općine Đulovac na 12. sjednici VI. saziva održanoj dana 31. srpnja 2015. godine donijelo je Odluku o prijenosu
poslovnog udjela uz naknadu društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora usmenim
javnim nadmetanjem Klasa: 011-01/15-01/2 , Urbroj: 2111/05-01-15-01 od 31. srpnja 2015. u skladu s Pravilnikom o prodaji
dionica, udjela, stvari i prava javnim prikupljanjem ponuda ("Narodne novine", broj 44/96, 19/02, 92/09,
Komisija za provedbu postupka prijenosa poslovnog udjela uz naknadu trgovačkog društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za
proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, sa sjedištem u Đulovcu, Đurina 132, usmenim javnim nadmetanjem objavila je dana
17. kolovoza 2015. u Bjelovarskom listu skraćenu verziju Javnog poziva za sudjelovanjem u postupku usmenog javnog
nadmetanja za prijenos poslovnog udjela uz naknadu društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz
obnovljivih izvora usmenim javnim nadmetanjem sa sjedištem u Đulovcu, Đurina 132 dok je cijela verzija Javnog poziva
objavljena na oglasnoj ploči općine Đulovac i mrežnim stranicama Općine Đulovac, www.djulovac.hr
Postupak usmenog javnog nadmetanja za prijenos poslovnog udjela uz naknadu društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za
proizvodnju energije iz obnovljivih izvora usmenim javnim nadmetanjem sa sjedištem u Đulovcu, Đurina 132 započeo je 27.
kolovoza 2015. sa početkom u 12.00 sati u prostoriji Općinske vijećnice Općine Đulovac u Đulovcu, Đurina 132.
Ponudu za sudjelovanjem u postupku usmenog javnog nadmetanja za prijenos poslovnog udjela uz naknadu društva
ENERGO ĐULOVAC d.o.o. jedini dostavio ponuditelj VLADIMIR BIJELIĆ iz Đulovca, J. Jelačića 6, OIB: 29853303207
Poslovni udjel Općine Đulovac u temeljnom kapitalu predstavlja udio od 100%.
Sukladno članku VII. Točka 5. Javnog pozivu za sudjelovanjem u postupku usmenog javnog nadmetanja za prijenos
poslovnog udjela uz naknadu društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora usmenim
javnim nadmetanjem sa sjedištem u Đulovcu, Đurina 132 ,objavljenog u Bjelovarskom listu dana 17.08.2015. ako se u
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natječajnom postupku za prijenos poslovnog udjela prijavi samo jedan natjecatelj/ponuditelj koji ispunjava uvjete iz Javnog
poziva , nadmetanje se smatra uspjelim ako natjecatelj/ponuditelj poveća početni ukupni iznos naknade za prijenos
predmetnog poslovnog udjela od 130.199,76 kn (slovima:stotridesettisućačetiristodevedesetdevetkuna isedamdesetšestipa)
utvrđen Javnim pozivom za najmanji odgovarajući iznos od 5.000,00 kuna .
U skladu s tim, ponuditelj VLADIMIRA BIJELIĆA je prihvatio povećanje početnog ukupnog iznos naknade za prijenos
predmetnog poslovnog udjela Općina Đulovac u trgovačkom društvu ENERGO- ĐULOVAC d.o.o. sa početnih 130.199,76
kn za dodatnih 5.000,00 kuna tako da konačna naknada za prijenos predmetnog poslovnog udjela Općina Đulovac u
trgovačkom
društvu
ENERGOĐULOVAC
d.o.o.
iznosi
135.199,76
kn
(slovima:stotridesetpettisućastodevedesetdevetkuna i sedamdesetšestlipa) te je sukladno članku 9. i 12. Izjave o
osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, od
03. veljače 2014. godine, članka 20. Odluke o prijenosu poslovnog udjela uz naknadu društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za
proizvodnju energije iz obnovljivih izvora usmenim javnim nadmetanjem („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 5/XIV) , a na
temelju Zapisnika Komisije za provedbu postupka prijenosa poslovnog udjela uz naknadu trgovačkog društva ENERGO
ĐULOVAC d.o.o. usmenim javnim nadmetanjem o provedenom postupku usmenog javnog nadmetanja za prijenos poslovnog
udjela uz naknadu društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora sa sjedištem u Đulovcu,
Đurina 132, Klasa: 943-06/15-01/2, urbroj:2111/05-01-15-01-K od 27.08.2015. sukladno Javnom pozivu za sudjelovanjem u
postupku usmenog javnog nadmetanja za prijenos poslovnog udjela uz naknadu društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za
proizvodnju energije iz obnovljivih izvora usmenim javnim nadmetanjem sa sjedištem u Đulovcu, Đurina 132 objavljenog u
Bjelovarskom listu od 17.08.2015. Skupština društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o., Đulovac koju čini Općina Đulovac
zastupana po općinskom načelniku Dragi Hodaku donijela Odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuđača za prijenos
poslovnog udjela uz naknadu društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora usmenim
javnim nadmetanjem .
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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.

