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54.

2. Predmet nabave i grupe predmeta
nabave
Članak 2.

Temeljem članka 302. Zakona o
javnoj nabavi («Narodne novine» broj
120/16) i članka 32. statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13), Općinsko vijeće
Općine Antunovac na svojoj 11. sjednici
održanoj dana 12. veljače 2018. godine,
donosi

Predmet nabave je Izgradnja i
opremanje poduzetničkog inkubatora i
akceleratora Antunovac.
Predmet nabave podijeljen je u sljedeće
grupe:
Grupa 1. Izgradnja poduzetničkog
inkubatora i akceleratora Antunovac,
Grupa 2. Opremanje poduzetničkog
inkubatora i akceleratora Antunovac.

ODLUKU
o odabiru ekonomski najpovoljnijeg
ponuditelja u otvorenom
postupku javne nabave
velike vrijednosti Izgradnja i opremanje
inkubatora i akceleratora
Antunovac
Grupa 2. Opremanje poduzetničkog
inkubatora
i
akceleratora
Antunovac

3. Procijenjena vrijednost predmeta
nabave i grupa predmeta nabave
Članak 3.
Procijenjena vrijednost nabave je
15.277.460,00 kuna (bez PDV-a) i to po
grupama predmeta nabave:
Grupa 1. Izgradnja poduzetničkog
inkubatora i akceleratora Antunovac:
13.777.460,00 kn,
Grupa 2. Opremanje
poduzetničkog inkubatora i akceleratora
Antunovac: 1.500.000,00 kn.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu, sa pozicije
R163-1, R163-2, R163-3, R163-4, R163-5,
R163-6, R163-7 – Izgradnja i opremanje
poduzetničkog inkubatora i akceleratora –
PIA Antunovac.

1. Opći podaci i podaci o javnom
naručitelju
Članak 1.
U

otvorenom postupku javne
nabave velike vrijednosti Izgradnja i
opremanje inkubatora i akceleratora
Antunovac,
Grupa
2.
Opremanje
poduzetničkog inkubatora i akceleratora
Antunovac,
Naručitelj
OPĆINA
ANTUNOVAC, 31216 Antunovac, B.
Radića 4, MB 2568047 i OIB
30812410980, evidencijski broj: 85/17-1,
broj poziva na nadmetanje iz Elektroničkog
oglasnika
javne
nabave
Republike
Hrvatske: 2017/S 0F2-0025852, broj poziva
na nadmetanje iz Dodatka Službenog lista
Europske Unije: 2017/S239 - 495385,
donosi odluku o odabiru ekonomski
najpovoljnijeg ponuditelja.

4. Naziv ponuditelja čija je ponuda
odabrana za sklapanje ugovora o javnoj
nabavi
Članak 4.
Za
Grupu
2.
poduzetničkog inkubatora i
Antunovac
odabire
se
najpovoljnija
ponuda
BONAVIA d.o.o., Osječka
Tenja, OIB: 33660638418,
cijenom ponude u iznosu od
kuna (bez PDV-a).
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Opremanje
akceleratora
ekonomski
ponuditelja
190, 31207
s ukupnom
1.142.142,64

Članak 5.

7. Razlozi za odbijanje ponude
Članak 9.

U zakonskom roku pristigle su tri (3)
ponude od:
1. BONAVIA d.o.o., Osječka 190,
31207 Tenja,
2. PRIMAT-RD d.o.o., Zastavnice
11/1, 10251 Hrvatski Leskovac,
3. ANCONA GRUPA d.o.o.,
Industrijska zona bb, 31400
Đakovo.

Naručitelj je utvrdio da nema
razloga odbijanja ponuda.
Članak 10.
Općinskom
načelniku
Općine
Antunovac daje se odobrenje za potpis
Ugovora o javnoj nabavi s ponuditeljem.

Članak 6.
8. Rok mirovanja
Pregled i ocjenu ponude obavilo je
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu:
1. Nataša Tramišak, mag.iur.,
2. Ivan Hampovčan, dipl. iur.,
3. Ante Modrić, dipl. iur.

Članak 11.
Rok mirovanja je od 15 dana od
dana dostave Odluke o odabiru.

5. Razlozi odabira, obilježja i prednosti
odabrane ponude

Odluka o odabiru postaje izvršna:
1. istekom roka mirovanja, ako
žalba nije izjavljena,
2. dostavom odluke Državne
komisije za kontrolu postupaka javne
nabave strankama kojom se žalba odbacuje,
odbija ili se obustavlja žalbeni postupak,
ako je na odluku izjavljena žalba.

Članak 7.
U skladu sa ZJN 2016, Stručno
povjerenstvo naručitelja je nakon pregleda
pristiglih elektroničkih ponuda i utvrđivanja
najpovoljnijeg
ponuditelja
sukladno
kriterijima za odabir iz Dokumentacije o
nabavi, za Grupu 2. Opremanje
poduzetničkog inkubatora i akceleratora
Antunovac, utvrdilo da je najpovoljniji
ponuditelj BONAVIA d.o.o., Osječka 190,
31207 Tenja, OIB: 33660638418, s
ukupnom cijenom ponude u iznosu od
1.142.142,64 kn (bez PDV-a), odnosno
1.427.678,30 kn (s PDV-om).

9. Uputa o pravnom lijeku
Članak 12.
Žalba se izjavljuje u roku od deset
dana od dana primitka Odluke o odabiru u
odnosu na postupak pregleda, ocjene i
odabira.
Žalba se izjavljuje Državnoj
komisiji za kontrolu postupaka javne
nabave, u pisanom obliku, a dostavlja se
neposredno, putem ovlaštenog davatelja
poštanskih usluga, ili elektroničkim
sredstvima
komunikacije
putem
međusobno povezanih informacijskih
sustava Državne komisije i EOJN RH,
putem sustava e-Žalba.
Žalitelj je obvezan primjerak žalbe
dostaviti naručitelju u roku za žalbu

6. Razlozi za isključenje ponuditelja
Članak 8.
Naručitelj je utvrdio da nema
razloga isključenja ponuditelja.
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Članak 13.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu
osmog dana od dana objave u «Službenom
glasniku Općine Antunovac»

Predmet nabave je Dezinsekcija u
2018. godini na području Općine
Antunovac.
Članak 3.

KLASA: 302-01/16-01/11
URBROJ: 2158/02-01-18-351
U Antunovcu, 12. veljače 2018. godine

Pri provođenju postupka javne
nabave primijenjen je postupak jednostavne
nabave, poziv za nadmetanje.

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Matijević

Članak 4.
Procijenjena vrijednost nabave je
80.000,00 kn bez PDV-a.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu na pozicijama
R088-1 – Usluge deratizacije i dezinsekcije.

55.
Temeljem članka 9. Pravilnika o
provedbi postupka jednostavne nabave
(«Službeni glasnik Općine Antunovac» broj
7/17), i članka 32. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13), Općinsko vijeće
Općine Antunovac na svojoj 11. sjednici
održanoj dana 12. veljače 2018. godine,
donosi

Članak 5.
U zakonskom roku pristigla je jedna
(1) ponuda od:
1. PESTRID
d.o.o.,
Šandora
Petefija 109, 31327 Bilje, s
ukupnom cijenom ponude u iznosu
24.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno
iznosu 30.000,00 kn (s PDV-om),

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude u
postupku jednostavne nabave,
za predmet Dezinsekcija u 2018. godini
na području Općine Antunovac

Članak 6.
Članak 1.

Pregled i ocjenu ponude obavilo je
Stručno povjerenstvo za jednostavnu
nabavu:
1. Ante Modrić, dipl. iur.,
2. Davor Glavica, mag. oec.

U postupku jednostavne nabave za
predmet Dezinsekcija u 2018. godini na
području Općine Antunovac, Naručitelj
OPĆINA ANTUNOVAC, Antunovac, B.
Radića 4, MB 2568047 i OIB
30812410980,
odabire
se
ponuda
ponuditelja PESTRID d.o.o., Šandora
Petefija 109, 31327 Bilje te će se s
navedenim ponuditeljem sklopiti Ugovor o
javnoj nabavi.

Članak 7.
Pregledom i ocjenom ponuda
Stručno povjerenstvo za jednostavnu
nabavu je utvrdilo da je slijedeća ponuda u
potpunosti u skladu sa dokumentacijom o
nabavi:
1. PESTRID d.o.o., Šandora Petefija
109, 31327 Bilje, s ukupnom
cijenom ponude u iznosu 24.000,00
kn (bez PDV-a), odnosno iznosu
30.000,00 kn (s PDV-om),
89

Članak 8.

ODLUKU

Glavni kriterij za odabir je najniža
cijena ponude uz ispunjavanje ostalih uvjeta
iz postupka javne nabave.
Odabrana je ponuda PESTRID
d.o.o., Šnadora Petafija 109, 31327
Bilje.

o odabiru najpovoljnije ponude u
postupku jednostavne nabave,
za predmet Nabava potrošnog
materijala za održavanje javnih
površina
i usluge servisa za motorne kosilice za
2018. godinu

Cijena odabrane ponude iznosi
24.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno iznosu
30.000,00 kn (s PDV-om).

Članak 1.

Članak 9.

Radi zaštite svojih prava, ponuditelj
koji je sudjelovao u postupku nadmetanja,
može u roku 5 (pet) dana od dana primitka
ove Odluke, uložiti žalbu na adresu Općina
Antunovac, B. Radića 4, 31216 Antunovac.

U postupku jednostavne nabave za
predmet Nabava potrošnog materijala za
održavanje javnih površina i usluge servisa
za motorne kosilice za 2018. godinu,
Naručitelj
OPĆINA
ANTUNOVAC,
Antunovac, B. Radića 4, MB 2568047 i
OIB 30812410980, odabire se ponuda
ponuditelja AGRO-HONOR d.o.o., Kralja
Tomislava 82, 31300 Beli Manastir te će se
s navedenim ponuditeljem sklopiti Ugovor
o javnoj nabavi.

Članak 11.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog
dana od dana objave u «Službenom
glasniku Općine Antunovac».

Predmet
nabave
je
Nabava
potrošnog materijala za održavanje javnih
površina i usluge servisa za motorne
kosilice za 2018. godinu.

Temeljem ove Odluke Općinski
načelnik Općine Antunovac potpisati će
Ugovor o javnoj nabavi s ponuditeljem.
Članak 10.

KLASA: 363-02/16-01/09
URBROJ: 2158/02-01-18-30
U Antunovcu, 12. veljače 2018. godine

Članak 3.
Pri provođenju postupka javne
nabave primijenjen je postupak jednostavne
nabave, poziv za nadmetanje.

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Matijević
56.

Članak 4.

Temeljem članka 9. Pravilnika o
provedbi postupka jednostavne nabave
(«Službeni glasnik Općine Antunovac» broj
7/17) i članka 32. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13), Općinsko vijeće
Općine Antunovac na svojoj 11. sjednici
održanoj dana 12. veljače 2018. godine,
donosi

Procijenjena vrijednost nabave je
124.000,00 kn bez PDV-a.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu na pozicijama
R051 – Materijal za održavanje javnih
površina i R052 - Usluge servisa motornih
kosilica.
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Članak 5.

(bez PDV-a), odnosno iznosu
147.723,70 kn (s PDV-om),
3. PRIMARIS d.o.o., Plješevička
30, 31000 Osijek s ukupnom
cijenom ponude u iznosu
131.621,00 kn (bez PDV-a),
odnosno iznosu 164.526,25 kn
(s PDV-om).

U zakonskom roku pristigle su tri
(3) ponude od:
2. SHEDA
d.o.o.,
Ljudevita
Posavskog 29, 10360 Sesvete, s
ukupnom cijenom ponude u iznosu
129.221,65 kn (bez PDV-a),
odnosno iznosu 161.527,06 kn (s
PDV-om),
3. AGRO-HONOR d.o.o., Kralja
Tomislava 82, 31300 Beli Manastir,
s ukupnom cijenom ponude
u
iznosu 118.178,96 kn (bez PDV-a),
odnosno iznosu 147.723,70 kn (s
PDV-om),
4. PRIMARIS d.o.o., Plješevička
30, 31000 Osijek s ukupnom
cijenom
ponude
u
iznosu
131.621,00 kn (bez PDV-a),
odnosno iznosu 164.526,25 kn (s
PDV-om).

Članak 8.
Glavni kriterij za odabir je najniža
cijena ponude uz ispunjavanje ostalih uvjeta
iz postupka javne nabave.
Odabrana je ponuda AGROHONOR d.o.o., Kralja Tomislava
82, 31300 Beli Manastir.
Cijena odabrane ponude iznosi
118.178,96 kn (bez PDV-a), odnosno
iznosu 147.723,70 kn (s PDV-om).
Članak 9.

Članak 6.

Temeljem ove Odluke Općinski
načelnik Općine Antunovac potpisati će
Ugovor o javnoj nabavi s ponuditeljem.

Pregled i ocjenu ponude obavilo je
Stručno povjerenstvo za jednostavnu
nabavu:
3. Ante Modrić, dipl. iur.,
4. Davor Glavica, mag. oec.

Članak 10.
Radi zaštite svojih prava, ponuditelj
koji je sudjelovao u postupku nadmetanja,
može u roku 5 (pet) dana od dana primitka
ove Odluke, uložiti žalbu na adresu Općina
Antunovac, B. Radića 4, 31216 Antunovac.

Članak 7.
Pregledom i ocjenom ponuda
Stručno povjerenstvo za jednostavnu
nabavu je utvrdilo da su slijedeće ponude u
potpunosti u skladu sa dokumentacijom o
nabavi:
1. SHEDA
d.o.o.,
Ljudevita
Posavskog 29, 10360 Sesvete, s
ukupnom cijenom ponude u
iznosu 129.221,65 kn (bez
PDV-a),
odnosno
iznosu
161.527,06 kn (s PDV-om),
2. AGRO-HONOR d.o.o., Kralja
Tomislava 82, 31300 Beli
Manastir, s ukupnom cijenom
ponude u iznosu 118.178,96 kn

Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu prvog
dana od dana objave u «Službenom
glasniku Općine Antunovac».
KLASA: 330-01/17-01/02
URBROJ: 2158/02-01-18-27
U Antunovcu, 12. veljače 2018. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Matijević
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57.

58.

Temeljem članka 32. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13), Općinski vijeće
Općine Antunovac na svojoj 11. sjednici
održanoj dana 12. veljače 2018. godine,
donosi

Temeljem članka 391. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(„Narodne novine“ broj 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01,
79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,
143/12 i 152/14), i članka 32. Statuta
Općine Antunovac („Službeni glasnik
Općine Antunovac“ broj 2/13), Općinsko
vijeće Općine Antunovac na svojoj 11.
sjednici održanoj dana 12. veljače 2018.
godine, donosi

ODLUKU
o prijenosu sredstava Agenciji za održivi
razvoj Općine Antunovac – RODA
d.o.o.
za gospodarski i ruralni razvoj i
poticanje poduzetništva

ODLUKU
o izboru najpovoljnije ponude za
prodaju neizgrađenog građevinskog
zemljišta u vlasništvu Općine
Antunovac, Gospodarska zona
Antunovac,
k. o. Antunovac k. č. br. 904/45 i k. č. br.
904/46

Članak 1.
Ovom Odlukom prenose se sredstva u
iznosu do 500.000,00 kn, Agenciji za
održivi razvoj Općine Antunovac – RODA
d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i
poticanje poduzetništva.

Članak 1.

Članak 2.

Prihvaća se ponuda za kupnju
neizgrađenog građevinskog zemljišta u
vlasništvu Općine Antunovac, Gospodarska
zona Antunovac, k.o. Antunovac k. č. br.
904/45 i 904/46
- EDENOS d.o.o. za proizvodnju,
trgovinu i usluge, Svilajska 9,
31431 Čepin.

Sredstva za prijenos su osigurana u
Proračunu Općine Antunovac za 2018.
godinu sa pozicije R163 Agencija Roda.
Sredstva će biti doznačena na žiro
račun: HR58 2340 0091 1106 2522 6
otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d.

Članak 2.

Članak 3.

Povjerenstvo
za
odabir
najpovoljnijeg ponuditelja utvrdilo je da je
za neizgrađeno građevinsko zemljište
označeno u članku 1. ove Odluke pristigla
jedna (1) ponuda te da početna
kupoprodajna cijena iznosi 609.710,00 kn.

Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u «Službenom
glasniku Općine Antunovac».
KLASA: 302-01/13-01/09
URBROJ: 2158/02-01-18-117
U Antunovcu, 12. veljače 2018. godine

Članak 3.

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Matijević

Ponuditelj je dao ponudu u iznosu
od 609.710,00 kuna.
Povjerenstvo
za
odabir
najpovoljnijeg ponuditelja je utvrdilo da
ponuditelj, temeljem točke IX. Otvorenog
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poziva
za
prodaju
neizgrađenog
građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine
Antunovac, Gospodarska zona Antunovac,
ostvaruje pravo na smanjenje cijene
zemljišta po slijedećim osnovama:
- prerada drva i proizvodnja
proizvoda od drva – 50%,
- zapošljavanje 7 i više djelatnika sa
područja Općine Antunovac – 30%,
- izvozno orijentirana tvrtka – 10%.
Utvrđuje se da kupoprodajna cijena
za neizgrađeno građevinsko zemljište
označeno u članku 1. ove Odluke iznosi
60.971,00 kn.
Članak 4.

59.
Na temelju članka 33. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 123/17) i članka
32. Statuta Općine Antunovac („Službeni
glasnik Općine Antunovac“ broj 2/13),
Općinsko vijeće Općine Antunovac na
svojoj 11. sjednici održanoj dana 12.
veljače 2018. godine, donosi

STATUTARNU ODLUKU
o Izmjenama i dopunama
Statuta Općine Antunovac
Članak 1.

Na temelju Odluke Općinskog
vijeća Općine Antunovac o izboru
najpovoljnije
ponude
za
prodaju
neizgrađenog građevinskog zemljišta u
vlasništvu Općine Antunovac, Gospodarska
zona Antunovac, Općinski načelnik Općine
Antunovac i podnositelj najpovoljnije
ponude sklopit će ugovor o kupoprodaji
neizgrađenog građevinskog zemljišta u
vlasništvu Općine Antunovac, Gospodarska
zona Antunovac.

Statut Općine Antunovac („Službeni
glasnik Općine Antunovac“ broj 2/13)
mijenja se i dopunjuje prema odredbama
ove Odluke.
Članak 2.
U članku 1. iza stavka 1. dodaje se
stavak 2. koji glasi:
„Izrazi u ovom Statutu koji imaju
rodno značenje odnose se jednako na muški
i ženski rod.“.

Članak 5.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog
dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Antunovac“.

U članku 23. u stavku 1. iza riječi
„zamjenika“ dodaju se riječi: „koji je
izabran zajedno s njim“.
Stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:
„Raspisivanje referenduma za
opoziv može predložiti:
20% ukupnog broja birača upisanih u popis
birača Općine Antunovac
2/3 članova Općinskog vijeća
Ako je raspisivanje referenduma za
opoziv predložilo 20% ukupnog broja
birača u Općini Antunovac, Općinsko
vijeće raspisat će referendum za opoziv
Općinskog načelnika i njegovog zamjenika
koji je izabran zajedno s njim u skladu sa
stavcima 7. i 8. ovog članka, u dijelu koji se
odnosi na utvrđivanje je li prijedlog

KLASA: 302-01/13-01/01
URBROJ: 2158/02-01-18-390
Antunovac, 12. veljače 2018. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Matijević
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podnesen od potrebnog broja birača u
jedinici.“
Iza stavka 3. dodaju se novi stavci
4., 5. i 6. koji glase:
„Ako je raspisivanje referenduma za
opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog
vijeća, odluku o raspisivanju referenduma
za opoziv Općinskog načelnika i njegovog
zamjenika koji je izabran zajedno s njim
Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom
većinom glasova svih članova Općinskog
vijeća.
Referendum za opoziv ne može se
raspisati samo za zamjenika Općinskog
načelnika.
Referendum za opoziv Općinskog
načelnika i njegovog zamjenika ne smije se
raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od
održanih izbora ni ranije održanog
referenduma za opoziv, kao ni u godini u
kojoj se održavaju redovni izbori za
Općinskog načelnika.“.
U dosadašnjem stavku 4., koji
postaje članak 7. riječ „dostavlja“ mijenja se
riječima „dužan je dostaviti“, a brojka „8“
zamjenjuje se brojkom „30“.
Dosadašnji stavak 5. postaje stavak
8.
Članak 4.

tijela sukladno odredbama Zakona o
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi.“.
Članak 6.
U članku 34. iza stavka 2. dodaju se
novi stavci 3. i 4. koji glase:
„Sjednicama Općinskog vijeća
prisustvuje Općinski načelnik te njegov
zamjenik.
Na sjednicama se glasuje javno,
ukoliko Općinsko vijeće ne odluči, da se u
skladu sa Poslovnikom ili drugim aktom, o
nekom pitanju glasuje tajno.“.
Članak 7.
U članku 45. stavku 1. točki 5. riječi
„raspolaganje
ostalom
imovinom“
mijenjaju se riječima: „drugo raspolaganje
imovinom“.
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak
2. koji glasi:
„Odluku o imenovanju i razrješenju
iz stavka 1. točke 6. ovoga članka Općinski
načelnik dužan je objaviti u prvom broju
Službenoga glasnika Općine Antunovac
koji slijedi nakon donošenja te odluke.“.
Članak 8.

U članku 24. stavak 2. brojke „4.“ i
„ 5.“ zamjenjuju se brojkama „7.“ i „8.“.

U članku 51. dodaje se novi stavak
2. koji glasi:
„Osobe koje dužnost obavljaju
volonterski ne mogu promijeniti način
obavljanja dužnosti u godini održavanja
redovnih lokalnih izbora.“.

Članak 5.
U članku 33. stavak 3. riječi „traje
četiri godine“ zamjenjuju se riječima:
„izabranog na redovnim izborima traje do
dana stupanja na snagu odluke Vlade
Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih
redovnih izbora koji se održavaju svake
četvrte godine, a mandat općinskog
vijećnika izabranog na prijevremenim
izborima traje do isteka tekućeg mandata
predstavničkog tijela izabranog na
redovnim izborima koji se održavaju svake
četvrte godine sukladno odredbama zakona
kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do
dana stupanja odluke Vlade Republike
Hrvatske o raspuštanju predstavničkog

Članak 9.
U članku 59. stavku 2. riječi
„obavlja nadzor nad zakonitošću“ mijenjaju
se riječima „nadzire zakonitost“.
Članak 10.
U članku 61.
zakonitošću“
mijenjaju
„zakonitosti“.
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riječi
se

„nad
riječi

Članak 11.
KLASA: 041-01/13-01/01
URBROJ: 2158/02-01-18-5
U Antunovcu, 12. veljače 2018. godine

U članku 63. stavak 3. riječi „dan
nakon objave“ mijenjaju se riječima „prvog
dana od dana objave“.

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Matijević

Članak 12.
60.
U članku 64. stavku 2. riječ
„domaćina“ mijenja se riječju „ gospodara“.

Temeljem članka 45. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13), Općinski načelnik
Općine Antunovac dana 02. veljače 2018.
godine, donosi

Članak 13.
U članku 66. stavak 1. točka 6.
mijenja se i glasi:
„- udio u zajedničkom porezu,“.
U točki 7. riječi „i dotacija“ se brišu.

ODLUKU
o donaciji za financiranje obaveznog
Programa predškole

Članak 14.

Članak 1.

U članku 68. iza stavka 1. dodaje se
novi stavak 2. i glasi:
„Općinski načelnik, kao jedini
ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi
prijedlog proračuna i podnijeti ga
Općinskom vijeću na donošenje u roku
utvrđenim posebnim zakonom.“.
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju
stavci 3. i 4.
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak
5. i mijenja se i glasi:
„Na prijedlog središnjeg tijela
državne uprave nadležnog za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu Vlada
Republike Hrvatske će raspustiti Općinsko
vijeće, odnosno razriješiti Općinskog
načelnika i njegovog zamjenika koji je
izabran zajedno s njim, odnosno
istovremeno raspustiti Općinsko vijeće i
razriješiti Općinskog načelnika i njegovog
zamjenika koji je izabran zajedno s njim,
kada
nastupe
okolnosti
propisane
zakonom.“.

Općinski načelnik donosi Odluku o
financijskoj potpori u iznosu od 15.000,00
kuna „Dječjem vrtiću Snjeguljica“, Krstova
44, Osijek.
Članak 2.
Dječji vrtić Snjeguljica, obratila se
Općini Antunovac sa zamolbom za
donaciju o jednokratnom financiranju
obaveznog Programa predškole te je
odlučeno kao u članku 1. ove odluke.
Članak 3.
Sredstva za plaćanje osigurana su u
Proračunu Općine Antunovac za 2018.
godinu s pozicije R067 Sufinanciranje
dječjeg vrtića.
Članak 4.
Za izvršenje ove Odluke zadužuje se
Jedinstveni
upravni
odjel
Općine
Antunovac. Ova odluka objavit će se u
«Službenom glasniku Općine Antunovac».

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Antunovac“
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KLASA: 601-01/18-01/03
URBROJ: 2158/02-01-18-3
U Antunovcu, 02. veljače 2018. godine

KLASA: 601-01/18-01/03
URBROJ: 2158/02-01-18-4
U Antunovcu, 02. veljače 2018. godine

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

61.

62.

Temeljem članka 45. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13), Općinski načelnik
Općine Antunovac dana 02. veljače 2018.
godine, donosi

Temeljem članka 15. stavak 2.
Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine»
broj 120/16) i članka 45. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13), Općinski načelnik
Općine Antunovac dana, 07. veljače 2018.
godine, donosi

ODLUKU
o donaciji za sufinanciranje projekta
„Plesna haljina žutog maslačka“

ODLUKU

Članak 1.

o nabavi tucanika za građenje
nogostupa
na mjesnom groblju Antunovac

Općinski načelnik donosi Odluku o
financijskoj potpori u iznosu od 4.500,00
kuna „Dječjem vrtiću Snjeguljica“, Krstova
44, Osijek.

Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 42/18.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

Članak 2.
Dječji vrtić Snjeguljica, obratila se
Općini Antunovac sa zamolbom za
donaciju o sufinanciranju projekta „Plesna
haljina žutog maslačka“ u razdoblju od
početka ožujka do kraja svibnja 2018. te je
odlučeno kao u članku 1. ove odluke.

Članak 2.
Predmet nabave je: nabava tucanika
za građenje nogostupa na mjesnom groblju
Antunovac.

Članak 3.
Sredstva za plaćanje osigurana su u
Proračunu Općine Antunovac za 2018.
godinu s pozicije R067 Sufinanciranje
dječjeg vrtića.

Članak 3.
Pristigla je ponuda CONSULT KOP d.o.o., Kapucinska 25, Osijek, na
iznos od 1.800,00 kn bez PDV-a.

Članak 4.
Za izvršenje ove Odluke zadužuje se
Jedinstveni
upravni
odjel
Općine
Antunovac. Ova odluka objavit će se u
«Službenom glasniku Općine Antunovac».

Članak 4.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu s pozicije R042
Izgradnja groblja – Antunovac, Ivanovac.
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Članak 5.

31327 Bilje, u iznosu od 51.200,00 kn bez
PDV-a.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Antunovac».

Članak 4.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu sa pozicije
R088-1 – Usluge deratizacije i dezinsekcije.

KLASA: 363-02/18-01/01
URBROJ: 2158/02-01-17-4
U Antunovcu, 07. veljače 2018. godine

Članak 5.

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Antunovac».

63.
Temeljem članka 15. stavak 2.
Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine»
broj 120/16) i članka 45. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13), Općinski načelnik
Općine Antunovac dana, 30. siječnja 2018.
godine, donosi

KLASA: 363-02/16-01/10
URBROJ: 2158/02-01-18-11
U Antunovcu, 30. siječnja 2018. godine
Općinski načelnik
Davor Tubanjski
64.

ODLUKU
o nabavi usluge deratizacije u 2018.
godini na području Općine
Antunovac

Temeljem članka 15. stavak 2.
Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine»
broj 120/16) i članka 45. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13), Općinski načelnik
Općine Antunovac dana, 09. veljače 2018.
godine, donosi

Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 34/18.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

ODLUKU
o nabavi sanitarnih materijala i usluge
montaže za
Hrvatski dom u Ivanovcu

Članak 2.

Članak 1.

Predmet nabave je: nabava usluge
deratizacije u 2018. godini na području
Općine Antunovac.

Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

Članak 3.
Pristigla je ponuda PESTRID d.o.o.,
za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju,
trgovinu i usluge, Šandora Petefija 109,
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Članak 2.

65.
Temeljem članka 15. stavak 2.
Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine»
broj 120/16) i članka 45. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13), Općinski načelnik
Općine Antunovac dana 13. veljače 2018.
godine, donosi

Predmet
nabave
je: nabava
sanitarnih materijala i usluge montaže za
Hrvatski dom u Ivanovcu.
Članak 3.
Pristigla je ponuda HEIZUNG
d.o.o., Vratnička 2A, Čepin, na iznos od
2.091,23 kn bez PDV-a.

ODLUKU
o nabavi sadnica za javne površine u
Općini Antunovac

Članak 4.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu sa pozicije
R059 Održavanje objekata.

Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 47/18.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Antunovac».

Članak 2.
KLASA: 372-01/18-01/01
URBROJ: 2158/02-01-18-8
U Antunovcu, 09. veljače 2018. godine

Predmet nabave je: nabava sadnica
za javne površine u Općini Antunovac.
Članak 3.

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

Pristigla je ponuda FLOREO d.o.o.,
Cara Hadrijana 2, Osijek, na iznos od
7.562,00 kn bez PDV-a.
Članak 4.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu, sa pozicije
R053 Ozelenjavanje javnih površina.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Antunovac».
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Članak 5.

KLASA: 363-02/18-01/02
URBROJ: 2158/02-01-18-2
U Antunovcu, 13. veljače 2017. godine

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Antunovac».

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

KLASA: 344-01/17-01/02
URBROJ: 2158/02-01-18-7
U Antunovcu, 13. veljače 2018. godine

66.
Temeljem članka 15. stavak 2.
Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine»
broj 120/16) i članka 45. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13), Općinski načelnik
Općine Antunovac dana 13. veljače 2018.
godine, donosi

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
67.
Temeljem članka 15. stavak 2.
Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine»
broj 120/16) i članka 45. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13), Općinski načelnik
Općine Antunovac dana, 08. veljače 2018.
godine, donosi

ODLUKU
o nabavi usluge popravka mobitela
Članak 1.

ODLUKU

Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 17/18.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

o nabavi potrošnog materijala za rad
Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

Članak 2.
Predmet nabave je: nabava usluge
popravka mobitela.

Članak 2.
Članak 3.
Predmet nabave
potrošnog materijala za rad.

Pristigla
je
ponuda
MMM
Agramservis d.o.o., Slavonska Avenija 22d,
Zagreb, na iznos od 1.579,28 kn bez PDVa.
Članak 4.

je:

nabava

Članak 3.
Pristigla je ponuda CONSORTIUM
d.o.o., M. Divalta 16, Osijek, na iznos od
1.090,74 kn bez PDV-a.

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu, sa pozicije
R013 Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja.

Članak 4.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu s pozicije R010
99

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje.

KLASA: 330-01/18-01/01
URBROJ: 2158/02-01-18-12
U Antunovcu, 08. veljače 2018. godine

Članak 5.

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Antunovac».
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______________________________________________________________
„Službeni glasnik Općine Antunovac“ službeno glasilo Općine Antunovac
Izdaje: Općina Antunovac
Za izdavača: Ante Modrić, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Grafička priprema: Tea Tomšić, referent za administrativne poslove
Tisak: Općina Antunovac
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