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104.

105.

Temeljem članka 13. Odluke o
komunalnom doprinosu Općine Antunovac
(«Službeni glasnik Općine Antunovac» broj
6/07, 4/09, 5/09-pročišćeni tekst, 12/11,
14/11, 16/12, 1/13, 4/13, 3/16 i 6/16) i
članka 32. Statuta Općine Antunovac
(«Službeni glasnik Općine Antunovac» broj
2/13 i 3/18), Općinsko vijeće Općine
Antunovac na svojoj 13. sjednici održanoj
dana 13. travnja 2018. godine, donosi

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 i 3/18), Općinsko
vijeće Općine Antunovac na svojoj 13.
sjednici održanoj dana 13. travnja 2018.
godine, donosi

ODLUKU
o odabiru ekonomski najpovoljnijeg
ponuditelja u otvorenom postupku javne
nabave male vrijednosti Izgradnja
poduzetničkog inkubatora i akceleratora
Antunovac

ODLUKU
o djelomičnom oslobađanju od plaćanja
komunalnog doprinosa
obvezniku WEST d.o.o.
Članak 1.

1. Opći podaci i podaci o javnom
naručitelju

Ovom Odlukom obveznik WEST
d.o.o., Šljivoševci, Ekonomija Šljivoševci,
OIB: 16494849648, djelomično se oslobađa
od plaćanja komunalnog doprinosa, za
izgradnju:
Nucleus farme za proizvodnju
nazimica, Stari Seleš, na: k.č.br.
59 i k.č.br 60 u k.o. Orlovnjak.

Članak 1.
U

otvorenom postupku javne
nabave
male
vrijednosti
Izgradnja
poduzetničkog inkubatora i akceleratora
Antunovac,
Naručitelj
OPĆINA
ANTUNOVAC, 31216 Antunovac, B.
Radića 4, MB 2568047 i OIB
30812410980, evidencijski broj: 85/18-1,
broj poziva na nadmetanje iz Elektroničkog
oglasnika
javne
nabave
Republike
Hrvatske: 2018/S 0F2-0004344, donosi
odluku o odabiru ekonomski najpovoljnijeg
ponuditelja.

Članak 2.
Djelomično oslobađanje od plaćanja
komunalnog doprinosa izvršiti će se na
način da se komunalni doprinos u iznosu od
646.668,62 kn umanjuje za 75%, odnosno
485.001,47 kn, te iznosi 161.667,15 kn.

2. Predmet nabave i grupe predmeta
nabave
Članak 2.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u «Službenom
glasniku Općine Antunovac».

Predmet nabave je Izgradnja
poduzetničkog inkubatora i akceleratora
Antunovac.

KLASA: UP/I-363-08/16-01/31
URBROJ: 2158/02-01-18-6
U Antunovcu, 13. travnja 2018. godine

3. Procijenjena vrijednost predmeta
nabave i grupa predmeta nabave

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Matijević
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Članak 3.

6. Zajednica ponuditelja: TEHNOELEKTRO d.o.o., Augusta
Cesarca 3, 31400 Đakovo,
OSIJEK-KOTEKS
d.d.,
Šamačka 11, 31000 Osijek.

Procijenjena vrijednost nabave je
13.777.460,00 kuna (bez PDV-a).
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.

Članak 6.
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.

4. Naziv ponuditelja čija je ponuda
odabrana za sklapanje ugovora o javnoj
nabavi
Članak 4.

5. Razlozi odabira, obilježja i prednosti
odabrane ponude
Članak 7.

U otvorenom postupku javne nabave
male vrijednosti Izgradnja poduzetničkog
inkubatora i akceleratora Antunovac
odabire se ekonomski najpovoljnija ponuda
ponuditelja PROJEKTGRADNJA d.o.o.,
Vrbska 3, 35207 Gornja Vrba, OIB:
19659143269, s ukupnom cijenom ponude
u iznosu od 13.461.638,62 kuna (bez PDVa).

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
1.
Izgradnja
poduzetničkog inkubatora i akceleratora
Antunovac, utvrdilo da je najpovoljniji
ponuditelj PROJEKTGRADNJA d.o.o.,
Vrbska 3, 35207 Gornja Vrba, OIB:
19659143269, s ukupnom cijenom ponude
u iznosu od 13.461.638,62 kuna (bez PDVa), odnosno 16.827.048,28 (s PDV-om).

Članak 5.
U zakonskom roku pristiglo je šest
(6) ponuda od:
1. Zajednica ponuditelja: NEXE
GRADNJA d.o.o, Braće Radića
24,
31500
Našice,
ELEKTROCENTAR PETEK
d.o.o., Etanska cesta 8, 10310
Ivanić Grad, HB PRODUKT
d.o.o., Mije Kišpatića 2, 31000
Osijek,
2. MONTE-MONT
d.o.o.,
Vinogradska 1, 31000 Osijek,
3. PROJEKTGRADNJA d.o.o.,
Vrbska 3, 35207 Gornja Vrba,
4. Zajednica
ponuditelja:
HGRAD d.o.o., Miramarska
24/VIII,
10000
Zagreb,
POMGRAD d..d., Bakovska
ulica 31, 9000 Murska Sobota,
5. ZUBER d.o.o., Zagrebačka 76,
31220 Višnjevac,

6. Razlozi za isključenje ponuditelja
Članak 8.
Naručitelj je utvrdio da nema
razloga isključenja ponuditelja.
7. Razlozi za odbijanje ponude
Članak 9.
Naručitelj je utvrdio da nema
razloga odbijanja ponuda.
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Članak 10.
KLASA: 302-01/16-01/11
URBROJ: 2158/02-01-18-441
U Antunovcu, 13. travnja 2018. godine

Općinskom
načelniku
Općine
Antunovac daje se odobrenje za potpis
Ugovora o javnoj nabavi s ponuditeljem.

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Matijević

8. Rok mirovanja
Članak 11.

106.
Temeljem članka 197. stavak 1.
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 20. veljače 2018.
godine, donosi

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

ODLUKU
o imenovanju stručnog povjerenstva za
javnu nabavu male vrijednosti za
predmet Izgradnja
poduzetničkog inkubatora i
akceleratora Antunovac

9. Uputa o pravnom lijeku
Članak 12.

Članak 1.

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

Ovom Odlukom imenuje se stručno
povjerenstvo za javnu nabavu male
vrijednosti
za
predmet
Izgradnja
poduzetničkog inkubatora i akceleratora
Antunovac.
Evidencijski broj nabave: 85/18-1.
Članak 2.
U stručno povjerenstvo za javnu
nabavu male vrijednosti za predmet
Izgradnja poduzetničkog inkubatora i
akceleratora Antunovac imenuju se:
- Nataša Tramišak, mag. iur,
- Ivan Hampovčan, dipl. iur. i
- Ante Modrić, dipl. iur.

Članak 13.

Članak 3.

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

Ovom Odlukom ovlašćuje se
stručno povjerenstvo za javnu nabavu da
pripreme i provedu otvoreni postupak javne
nabave male vrijednosti za predmet
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Izgradnja poduzetničkog inkubatora i
akceleratora Antunovac.
Sukladno članku 80. stavak 1.
Zakona o javnoj nabavi predstavnici
naručitelja su potpisali izjavu o
nepostojanju sukoba interesa.

107.
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 i 3/18), Općinski
načelnik Općine Antunovac dana 15. ožujka
2018. godine, donosi

Članak 4.
Procijenjena vrijednost nabave
iznosi 13.777.460,00 kn (bez PDV-a).

ODLUKU
o nabavi usluge zatvaranja limom
bočnog zida nadstrešnice u reciklažnom
dvorištu

Članak 4.
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 i R163-7 - Izgradnja i opremanje
poduzetničkog inkubatora i akceleratora –
PIA Antunovac.

Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 13/18.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

Članak 5.
Administrativno tehničke poslove u
postupku javne nabave male vrijednosti
obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine
Antunovac.

Članak 2.
Predmet nabave je: nabava usluge
zatvaranja limom bočnog zida nadstrešnice
u reciklažnom dvorištu.

Članak 6.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog
dana od dana donošenja i objaviti će se u
«Službenom glasniku Općine Antunovac».

Pristigla je ponuda Limarski obrt
m.t. Lim, Vladimira Nazora 54, Laslovo na
iznos od 3.403,50 kn.

KLASA: 302-01/16-01/11
URBROJ: 2158/02-01-18-360
U Antunovcu, 20. veljače 2018. godine

Članak 4.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu sa pozicije
R055-4 Oprema.

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

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: 372-01/18-01/02
URBROJ: 2158/02-01-18-4
U Antunovcu, 15. ožujka 2018. godine

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

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

KLASA: 372-01/18-01/02
URBROJ: 2158/02-01-18-7
U Antunovcu, 16. ožujka 2018. godine

108.
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 i 3/18), Općinski
načelnik Općine Antunovac dana 16. ožujka
2018. godine, donosi

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
109.
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 i 3/18), Općinski
načelnik Općine Antunovac dana 16. ožujka
2018. godine, donosi

ODLUKU
o nabavi aluminijske stijene sa
dvokrilnim ulaznim vratima
Članak 1.

ODLUKU

Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 13/18.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

o nabavi prozorskog sustava salamander
u reciklažnom dvorištu
Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 13/18.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

Članak 2.
Predmet nabave je: nabava
aluminijske stijene sa ulaznim vratima sa
dva krila.
Članak 3.

Članak 2.

Pristigla je ponuda Fenestra PVC i
ALU stolarija, Stadionsko naselje 88G,
Osijek na iznos od 36.584,14 kn bez PDVa.
Članak 4.

Predmet nabave
prozorskog sustava.
Članak 3.

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu sa pozicije
R055-4 Oprema.

je:

nabava

Pristigla je ponuda Fenestra PVC i
ALU stolarija, Stadionsko naselje 88G,
Osijek na iznos od 5.340,61 kn bez PDV-a.
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Članak 4.

Članak 3.

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu sa pozicije
R055-4 Oprema.

Pristigla
je
ponuda
GLAS
SLAVONIJE d.d., Ul. Hrvatske Republike
20, Osijek, na iznos od 2.900,00 kn bez
PDV-a.

Članak 5.

Članak 4.

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

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu sa pozicije
R014c Usluge promidžbe i informiranja protokol.

KLASA: 372-01/18-01/02
URBROJ: 2158/02-01-18-8
U Antunovcu, 16. ožujka 2018. godine

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

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
110.
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 i 3/18), Općinski
načelnik Općine Antunovac dana 16. ožujka
2018. godine, donosi

KLASA: 032-01/18-01/03
URBROJ: 2158/02-01-18-2
U Antunovcu, 16. ožujka 2018. godine
Općinski načelnik
Davor Tubanjski
111.
Temeljem članka 45. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13 i 3/18), Općinski
načelnik Općine Antunovac dana, 16.
ožujka 2018. godine, donosi

ODLUKU
o nabavi objave čestitke u Glasu
Slavonije povodom blagdana Uskrsa
Članak 1.

ODLUKU

Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 22/18.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

o donaciji financijskih sredstava Gradu
Hrvatska Kostajnica
posljedicama elementarne nepogode
Članak 1.

Članak 2.

Općinski načelnik donosi Odluku o
donaciji novčanih sredstava u iznosu od
1.000,00 kuna Gradu Hrvatska Kostajnica.

Predmet nabave je: objava čestitke
u Glasu Slavonije povodom blagdana
Uskrsa.

Članak 2.
Grad Hrvatska Kostajnica obratio se
Općini Antunovac sa zamolbom za
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donaciju novčanih sredstava posljedicom
elementarne nepogode, te je odlučeno kao u
članku 1. ove odluke.

Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

Članak 3.

Članak 2.

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu sa pozicije
R069 Donacija drugim pravnim osobama.

Predmet nabave je: nabava usluge
Promidžbe i vidljivosti – oglašavanje za
projekt Snaga žena – skrbim za druge,
brinem za sebe, UP.02.1.1.05.0070.

Članak 4.

Članak 3.
Pristigla je ponuda Gauss d.o.o., J. J.
Strossmayera 16, 32000 Vukovar, na iznos
od 24.000,00 kn bez PDV-a.

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

Članak 4.

KLASA: 053-01/18-01/04
URBROJ: 2158/02-01-18-2
U Antunovcu, 16. ožujka 2018. godine

Sredstva za plaćanje
osigurana su u Proračunu
Antunovac za 2018. godinu.

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

nabave
Općine

Članak 5.

112.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku 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 i 3/18), Općinski
načelnik Općine Antunovac dana 16. ožujka
2018. godine, donosi

KLASA: 103-02/17-01/01
URBROJ: 2158/02-01-18-96
U Antunovcu, 16. ožujka 2018. godine
Općinski načelnik
Davor Tubanjski

ODLUKU
o nabavi usluge Promidžbe i vidljivosti –
oglašavanje za projekt Snaga žena –
skrbim za druge, brinem za sebe
Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 64/18.
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Članak 5.

113.
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 i 3/18), Općinski
načelnik Općine Antunovac dana 19. ožujka
2018. godine, donosi

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Antunovac».
KLASA: 620-01/18-01/01
URBROJ: 2158/02-01-18-4
U Antunovcu, 19. ožujka 2018. godine

ODLUKU

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

o nabavi usluge uređenja prostorija NK
Slavonije u Ivanovcu
114.

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 i 3/18), Općinski
načelnik Općine Antunovac dana 19. ožujka
2018. godine, donosi

Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 19/18.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

ODLUKU
o nabavi materijala i usluge izvršenja
radova
za Osnovnu školu Antunovac

Članak 2.
Predmet nabave je: nabava usluge
uređenja prostorija NK Slavonije u
Ivanovcu.

Članak 1.
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 LI-GRAD,
građevinski obrt, Školska 18, 31216
Antunovac na iznos 34.235,00 kn bez PDVa.

Članak 2.

Članak 4.

Predmet nabave je: nabava
materijala i usluge izvršenja radova za
Osnovnu školu Antunovac.

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

Članak 3.
Pristigla
je
ponuda
MALI
MAJSTOR, trgovačko uslužni obrt, Trg
Jurja Križanića 1, Osijek, na iznos 2.000,00
kn bez PDV-a.
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Članak 4.

Članak 3.

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu, sa pozicije
R069 Donacije drugim pravnim osobama.

Pristigla je ponuda od FLORING
d.o.o., F. Livadića 12, Osijek, na iznos od
4.090,00 kn bez PDV-a.

Članak 5.

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu, sa pozicije
R053 Ozelenjivanje javnih površina.

Članak 4.

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

Članak 5.

KLASA: 602-01/18-01/01
URBROJ: 2158/02-01-18-5
U Antunovcu, 19. ožujka 2018. godine

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

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

KLASA: 363-02/18-01/02
URBROJ: 2158/02-01-18-6
U Antunovcu, 20. ožujka 2018. godine

115.
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 i 3/18), Općinski
načelnik Općine Antunovac dana 20. ožujka
2018. godine, donosi

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
116.
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 i 3/18), Općinski
načelnik Općine Antunovac dana 21. ožujka
2018. godine, donosi

ODLUKU
o nabavi sadnica za javne površine u
Općini Antunovac
Članak 1.

ODLUKU
o nabavi usluge provođenja stručnog
nadzora za rekonstrukciju i dogradnju
kulturno-turističko informativnog
centra

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 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 60/18.

Članak 2.
Predmet nabave je: sadnice za javne
površine u Općini Antunovac.
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Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

117.
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 i 3/18), Općinski
načelnik Općine Antunovac dana 21. ožujka
2018. godine, donosi

Članak 2.
Predmet nabave je: nabava usluge
provođenja
stručnog
nadzora
za
rekonstrukciju i dogradnju kulturnoturističko informativnog centra do cca 80
m2, na k.č.br. 1214, k.o. Ivanovac.

ODLUKU
o nabavi usluge provođenja stručnog
nadzora za rekonstrukciju i dogradnju
kulturno-turističko informativnog
centra

Članak 3.
Pristigla je ponuda PLANUM
PROJEKT d.o.o., Kralja Tomislava 51a,
Beli Manastir, na iznos od 15.000,00 kn bez
PDV-a.

Članak 1.

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu s pozicije R058,
R058-1, R058-2 Uređenje KTIC Žnidarec.

Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 60/18.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

Članak 5.

Članak 2.

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

Predmet nabave je: nabava usluge
provođenja
stručnog
nadzora
za
rekonstrukciju i dogradnju kulturnoturističko informativnog centra do cca 80
m2, na k.č.br. 1214, k.o. Ivanovac.

Članak 4.

KLASA: 053-01/16-01/02
URBROJ: 2158/02-01-18-106
U Antunovcu, 21. ožujka 2018. godine

Članak 3.

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

Pristigla je ponuda PLANUM
PROJEKT d.o.o., Kralja Tomislava 51a,
Beli Manastir, na iznos od 15.000,00 kn bez
PDV-a.
Članak 4.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu s pozicije R058,
R058-1, R058-2 Uređenje KTIC Žnidarec.
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Članak 5.

Članak 4.

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

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu sa pozicije
R055-4 Oprema.

KLASA: 053-01/16-01/02
URBROJ: 2158/02-01-18-106
U Antunovcu, 21. ožujka 2018. godine

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

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
118.
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 i 3/18), Općinski
načelnik Općine Antunovac dana 23. ožujka
2018. godine, donosi

KLASA: 372-01/18-01/02
URBROJ: 2158/02-01-18-13
U Antunovcu, 23. ožujka 2018. godine
Općinski načelnik
Davor Tubanjski
119.
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 i 3/18), Općinski
načelnik Općine Antunovac dana 23. ožujka
2018. godine, donosi

ODLUKU
o nabavi podne obloge za smještajni
kontejner u reciklažnom dvorištu
Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 13/18.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

ODLUKU
o čišćenju odvodnih cijevi u Hrvatskom
domu Antunovac
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 podne
obloge za smještajni kontejner u
reciklažnom dvorištu.
Članak 3.

Članak 2.
Pristigla je ponuda Tepih centar,
Josipa Reihl-Kira 36STC, Osijek na iznos
od 2.416,78 kn bez PDV-a.

Predmet nabave je: čišćenje
odvodnih cijevi u Hrvatskom domu
Antunovac.
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Članak 3.

Članak 2.

Pristigla je ponuda MIRMONT
d.o.o., J. Kozarca 3, Petrijevci, na iznos od
2.268,00,00 kn bez PDV-a.

U članku 3. brojka „900,00“ mijenja
se brojkom „1.800,00“.
Članak 3.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u «Službenom
Glasniku Općine Antunovac».

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

KLASA: 380-01/17-01/02
URBROJ: 2158/02-01-18-34
U Antunovcu, 23. ožujka 2018. godine

Članak 5.

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

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

121.
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 i 3/18), Općinski
načelnik Općine Antunovac dana, 27.
ožujka 2018. godine, donosi

KLASA: 372-01/18-01/01
URBROJ: 2158/02-01-18-13
U Antunovcu, 23. ožujka 2018. godine
Općinski načelnik
Davor Tubanjski

ODLUKU
120.

o nabavi potrošnog materijala za rad

Temeljem članka 45. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13 i 3/18), Općinski
načelnik Općine Antunovac, dana 23.
ožujka 2018. godine, donosi

Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 15/18.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

ODLUKU O IZMJENI
ODLUKE
o nabavi prijevoza za štandove za
održavanje Antunovačkih dana

Članak 2.

Članak 1.

Predmet nabave
potrošnog materijala za rad.

Odluka o nabavi prijevoza štandova
za
održavanje
Antunovačkih
dana
(„Službeni glasnik Općine Antunovac“ broj
6/17), mijenja se prema odredbama ove
Odluke.

je:

nabava

Članak 3.
Pristigla je ponuda CONSORTIUM
d.o.o., M. Divalta 16, Osijek, na iznos od
1.284,02 kn bez PDV-a.
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Članak 4.

Korisniku sredstava u iznosu 2.000,00
kuna(slovima: dvijetisuće kuna).

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu s pozicije R051
Materijal za održavanje.

Općina Antunovac i korisnik
sredstava iz članka 1. ovog prijedloga
sklopiti će ugovor o izravnoj dodjeli
sredstava kojim će se definirati prava i
obveze korisnika.

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

Članak 3.
Sredstva za financijsku podršku
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu, u programu
Javne potpore u športu, Pozicija R201.

KLASA: 330-01/18-01/01
URBROJ: 2158/02-01-18-26
U Antunovcu, 27. ožujka 2018. godine

Članak 4.

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

Ova Odluka stupa na snagu prvog
dana od dana donošenja i objavit će se u
„Službenom glasniku Općine Antunovac“.

122.
Temeljem članka 5. stavka 2.
Pravilnika o financiranju udruga iz
Proračuna Općine Antunovac («Službeni
glasnik Općine Antunovac» broj 13/15) i
članka 45. Statuta Općine Antunovac
(«Službeni glasnik Općine Antunovac» broj
2/13 i 3/18), Općinski načelnik Općine
Antunovac donosi

KLASA: 007-01/18-01/01
URBROJ: 2158/02-01-18-7
U Antunovcu, 26. ožujka 2018. godine
Općinski načelnik
Davor Tubanjski
123.

ODLUKU
o izravnoj financijskoj potpori
KARATE KLUBU HRVATSKI
SOKOL

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 i 3/18), Općinski
načelnik Općine Antunovac dana 29. ožujka
2018. godine, donosi

Članak 1.
Prihvaća se zamolba Karate kluba
Hrvatski sokol, sa sjedištem u Osijeku,
Lokrumska 34 (u daljnjem tekstu: Korisnik
sredstava), za jednokratnu financijsku
potporu natjecateljskim aktivnostima karate
športašici Katiji Šegavčić.

ODLUKU
o nabavi objave posebnog priloga
recikliranje u Glasu Slavonije
Članak 1.

Članak 2.

Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 22/18.

Ovim Prijedlogom predlaže se
davanje izravne financijske podrške
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Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

124.
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 i 3/18), Općinski
načelnik Općine Antunovac dana, 30.
ožujka 2018. godine, donosi

Članak 2.
Predmet nabave je: objava priloga o
recikliranju u Glasu Slavonije.
Članak 3.

ODLUKU
o nabavi uređenja otresnice Hrv.
Republike prema Lovačkoj kući LD
Jarebica u Antunovcu

Pristigla
je
ponuda
GLAS
SLAVONIJE d.d., Ul. Hrvatske Republike
20, Osijek, na iznos od 6.880,00 kn bez
PDV-a.

Članak 1.

Članak 4.

Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 55/18.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu sa pozicije
R014c Usluge promidžbe i informiranja protokol.
Članak 5.

Članak 2.

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

Predmet nabave je: nabava uređenja
otresnice Hrv. Republike prema Lovačkoj
kući LD Jarebica Antunovac.
Članak 3.

KLASA: 032-01/18-01/03
URBROJ: 2158/02-01-18-4
U Antunovcu, 29. ožujka 2018. godine

Pristigla je ponuda CONSULT KOP d.o.o., Kapucinska 25, Osijek, na
iznos od 29.400,00 kn bez PDV-a.

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

Članak 4.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu s pozicije
R127-2 Otresnice.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Antunovac».
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KLASA: 363-02/18-01/01
URBROJ: 2158/02-01-17-8
U Antunovcu, 30. ožujka 2018. godine

-

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
125.
Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o
zaštiti od požara («Narodne novine», br.
92/10) i članka 45. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13 i 3/18), Općinski
načelnik Općine Antunovac dana 21. ožujka
2018. godine, donosi

-

PROVEDBENI PLAN
unapređenja zaštite od požara
na području Općine Antunovac za 2018.
godinu

gašenju požara te sprječavanju
širenja požara,
Aktivno dežurstvo vatrogasne
(interventne) postrojbe provodit
će
se
svakodnevno
u
prostorijama Vatrogasnog doma
Antunovac i Ivanovac od 09,00
do 23,00 sata,
Dežurstva
će
obavljati
svakodnevno jedan punoljetni
vatrogasac i jedan pripadnik
mladeži (u ovom slučaju
izviđači). U dežurstva su
uključeni i mještani, koji
posjeduju male ili velike
traktore, odnosno vlasnici žitnih
polja u Antunovcu i Ivanovcu.
Raspored dežurstava bit će
izvješen na oglasnoj ploči.

Normativni ustroj zaštite od požara

Članak 1.

-

U cilju unaprjeđenja zašite od
požara na području Općine Antunovac,
Općina Antunovac donosi Provedbeni plan
unaprjeđenja zaštite od požara na području
Općine Antunovac za 2018. godinu (u
daljnjem tekstu Provedbeni plan).

-

Članak 2.
Na području Općine Antunovac
potrebno
je
provesti
sljedeće
organizacijske, tehničke i urbanističke
mjere:
A. Organizacijske mjere

Dimnjačarska
služba
na
području Općine Antunovac
obavlja se putem tvrtke
VATRO-DIM j.d.o.o. OSIJEK
OIB 37322363244 iz Draža,
Planina 365.
Dana 03. rujna 2013. godine
Općinsko
vijeće
Općine
Antunovac na svojoj 3. sjednici
donijelo
je
zaključak
o
donošenju
usklađivanja
Procjene ugroženosti i Plana
zaštite od požara za područje
Općine Antunovac. Trenutno je
pokrenut proces izrade i
usklađenosti za područje Općine
Antunovac s novonastalim
stanjem.

Vatrogasne postrojbe
-

-

B. Tehničke mjere

Sukladno Procjeni ugroženosti
od požara tehnoloških eksplozija
Općine Antunovac, osiguran je
potreban
broj
operativnih
vatrogasaca,
Aktivno dežurstvo vatrogasne
(interventne) postrojbe radit će
brze i djelotvorne intervencije na

Vatrogasna oprema i tehnika
-
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Opremanje
vatrogasnih
postrojbi
uz
odgovarajuća
spremišta za vatrogasna vozila i
tehniku za zagrijavanje prostora,

i tlaka u hidrantskoj mreži
sukladno važećim propisima.

- Vatrogasce koji će tijekom ljetne
sezone biti angažirani u
vatrogasnu
(interventnu)
postrojbu pri DVD-u Antunovac
i Ivanovac, odredit će nadležno
tijelo DVD-a.
Sredstva
veze,
uzbunjivanja
-

-

-

-

javljanja

D. Mjere zaštite
komunalnog otpada
-

i

Osigurati
određeni
broj
stabilnih, mobilnih i prijenosnih
radio uređaja za potrebe
vatrogasnih postrojbi,
Svi sudionici u provođenju
navedenih mjera i zadaća
(vatrogasna postrojba DVD-a
Antunovac
i
Ivanovac,
motriteljska mjesta i ophodnje)
bit će posredstvom radio veze ili
telefonom povezani u zajednički
sustav komunikacije s drugim
tijelima zaštite i spašavanja.
Sva zaprimanja dojava i
uzbunjivanja
dobrovoljne
vatrogasne postrojbe vršit će se
telefonskim putem, dok se na
intervencijama veza obavlja
preko vatrogasnih radio uređaja.
Za eventualne probleme u
komunikaciji obratiti se stručnoj
službi
putem
operativnog
dežurstva MUP-a, čiji je sustav
vatrogasnih radio veza u
organizaciji.

-

U postupku eventualnih izmjena
prostorno
planske
dokumentacija istu je potrebno
izraditi u skladu s mjerama
zaštite od požara,

-

Minimalne količine vode za
gašenje požara i tlak,
-

Gospodarenje
otpadom
na
području Općine Antunovac
provoditi će se temeljem Plana
gospodarenja otpada Općine
Antunovac („Službeni glasnik
Općine Antunovac“ broj 3/18).
Općinsko
vijeće
Općine
Antunovac donijelo je na svojo
12. sjednici održanoj dana 14.
ožujka 2018. godine Zaključak o
usvajanju Plana gospodarenja
otpada Općine Antunovac za
razdoblje 2017. – 2022. godine.

E.
Organizacijske
i
administrativne mjere zaštite od
požara na otvorenom prostoru

C. Urbanističke mjere
-

odlagališta

-

Vodovod-Osijek d.o.o. treba
osigurati minimalne potrebne
količine vode za gašenje požara
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Općinski
načelnik
Općine
Antunovac temeljem provedbi
mjera zaštite od požara za
vrijeme žetvenih radova na
poljoprivrednim
površinama
Općine Antunovac je donio Plan
motrenja, čuvanja i ophodnji i
mjere zabrane nekontroliranog i
neovlaštenog pristupa i boravka
na otvorenim prostorima i
građevinama
za
razdoblje
visokog i vrlo visokog indeksa
opasnosti od nastanka požara za
2017. godinu („Službeni glasnik
Općine Antunovac“ broj 5/17),
Koristeći
oblike
javnog
priopćavanja (oglasne ploče,
web stranica itd.) sustavno i
redovito obavještavati će se
upozoravati stanovništvo na
potrebu provođenja preventivnih
mjera zaštite od požara,
Organizirati
savjetodavne
sastanke sa svim sudionicima i
obveznicima provođenje zaštite
od požara, a prvenstveno:

-

-

-

Članak 4..

vlasnicima
i
korisnicima
poljoprivrednih
površina,
poljoprivrednim i šumskim
inspektorima, te inspektorima
zaštite od požara PU Osječkobaranjske županije, u cilju
poduzimanja potrebnih mjera,
kako bi se opasnost od
nastajanja i širenja požara
smanjila na najmanju moguću
mjeru,
Općinsko
vijeće
Općine
Antunovac donijelo je na svojoj
5.
sjednici
Odluku
o
agrotehničkim
mjerama
i
mjerama za uređivanje i
održavanje
poljoprivrednih
rudina te mjerama zaštite od
požara na poljoprivrednom
zemljištu na području Općine
Antunovac 30. listopada 2017.
godine,
Prirodna pričuva zaliha vode
„Bobotski kanal“ se redovno
održava od strane Hrvatskih
voda d.o.o., a pristupne putove
treba održavati prohodnima,
Obvezan
je
nadzor
nad
nerazvrstanim cestama Općine
Antunovac, zbog sigurnosti
prometa
i
sprječavanja
nastajanja i širenja požara na
njemu, te je obavezno čišćenje
zemljišnog pojasa uz ceste od
lakozapaljivih tvari, odnosno
svih tvari koje bi mogle izazvati
požar ili omogućiti odnosno
olakšati njegovo širenje.

Sredstva za provedbu obaveza
Općine Antunovac namijenjena za
realizaciju ovog
Provedbenog plana,
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu.
Članak 5.
Općinsko vijeće Općine Antunovac
jednom godišnje razmatra izvješće o stanju
Provedbenog plana.
Članak 6.
Ovaj Provedbeni plan bit će
objavljen u «Službenom glasniku Općine
Antunovac».
KLASA: 214-01/18-01/01
URBROJ: 2158/1-01-01-18-4
U Antunovcu, 21. ožujka 2018. godine
Općinski načelnik
Davor Tubanjski
126.
KLASA: 320-01/18-01/02
URBROJ: 2158/02-01-18-5
Antunovac, 23. ožujka 2018. godine
Na temelju članaka 10. i 12. stavka 2.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(«Narodne novine» broj 20/18) i članka 45.
Statuta Općine Antunovac, («Službeni
glasnik Općine Antunovac» broj 2/13 i
3/18), Općinski načelnik Općine
Antunovac donosi

IZVJEŠĆE

Članak 3.

o primjeni agrotehničkih mjera i mjera
za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina na području
Općine Antunovac za 2017. godinu

Jedinstveni upravni odjel Općine
Antunovac upoznat će sa sadržajem ovoga
Provedbenog plana sve subjekte koji su
istim predviđeni kao izvršitelji zadataka.

Općinsko vijeće Općine Antunovac na
svojoj 5. sjednici održanoj dana 30.
listopada 2017. godine, donijelo je Odluku
o agrotehničkim mjerama i mjerama za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih
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rudina te mjerama zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu na području
Općine Antunovac («Službeni glasnik
Općine Antunovac», broj 9/17). Sukladno
članku 10. stavku 2. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu («Narodne
novine» broj 20/18), jedinica lokalne
samouprave
dostavlja
Ministarstvu
poljoprivrede i Hrvatskom centru za
poljoprivredu, hranu i selo godišnje izvješće
o primjeni agrotehničkih mjera do 31.
ožujka svake tekuće godine za prethodnu
godinu.

zaštite tla od erozije vodom, osim iz
agrotehničkih razloga, zabrana preoravanja
livada i pašnjaka i neobrađenih površina na
strmim zemljištima i njihovo pretvaranje u
oranice s jednogodišnjim kulturama,
zemljištu, osim u slučajevima prenamjene
poljoprivrednog zemljišta, zabrana uzgoja
jednogodišnjih kultura, odnosno obveza
sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih
kultura, zatravljivanje strmog zemljišta.
Sprječavanje zakorovljenosti
U cilju sprječavanja zakorovljenosti u
2017. godini, vlasnici i posjednici
poljoprivrednog zemljišta su
primjenjivali odgovarajuće agrotehničke
mjere obrade tla, te njege usjeva i
nasada. Te mjere su se ostvarivale
redovitim okopavanjem i košenjem
trave i korova, krčenjem višegodišnjeg
raslinja, spaljivanjem korova i
višegodišnjeg raslinja, košenjem trave i
korova u neposrednoj blizini međa kako
ne bi došlo do ometanja susjednih
kultura.

Minimalna razina obrade i
održavanja poljoprivrednog zemljišta
Mjere minimalne razine obrade i
održavanja poljoprivrednog zemljišta u
2017. godini su se provodile redovnim
obrađivanjem i održavanjem
poljoprivrednog zemljišta sukladno biljnoj
vrsti, odnosno katastarskoj kulturi
poljoprivrednog zemljišta, održavanjem i
poboljšanjem plodnosti tla, održivim
gospodarenjem trajnim pašnjacima, te
održavanjem voćnjaka i vinograda u
dobrom vegetativnom stanju.

Kod sprječavanja zakorovljenosti u
2017. godini, dala se je prednost
nekemijskim mjerama zaštite bilja kao što
su mehaničke, fizikalne, biotehničke i
biološke mjere zaštite, a kod korištenja
kemijskih mjera zaštite dala se prednost
herbicidima
s
povoljnijim
ekotoksikološkim svojstvima.

Sprječavanje erozije
Sprječavanje erozije u 2017. godini
provodilo se održavanjem minimalne
pokrovnosti tla sukladno specifičnostima
agroekološkog
područja.
Tijekom
vegetacijskog razdoblja, na područjima na
kojima je uočena erozija, poljoprivredne
površine su imale pokrov koji umanjuje
erozije tla. Tijekom zime u uvjetima kada se
na oranicama nisu nalazili usjevi, odnosno
kada nije bilo pokrova primjenjivala se
ograničena obrada tla.

Suzbijanje
štetnika

biljnih

bolesti

i

Vlasnici
i
posjednici
poljoprivrednog zemljišta su u 2017. godini
provodili postupke za suzbijanje biljnih
bolesti i štetnika, sukladno mjerama
propisanim posebnim propisima za zaštitu
bilja, koji uređuju održivu uporabu
pesticida.

U svrhu zaštite poljoprivrednog
zemljišta od erozije u 2017. godini odredile
su se sljedeće mjere: zabrana sječe
dugogodišnjih nasada podignutih radi
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širenje na susjedno obradivo zemljište i
putove, zasjenjivanje susjednih parcela,
prerastanje živice na visinu iznad 1m, te da
spriječe njezinu zakorovljenost i da ne
ometa promet, vidljivost i preglednost
poljskog puta.

Korištenje i uništavanje biljnih
ostataka
Vlasnici
i
posjednici
poljoprivrednog zemljišta dužni su ukloniti
sa zemljišta sve biljne ostatke koji bi mogli
biti uzrokom širenja biljnih bolesti ili
štetnika u određenom agrotehničkom roku
sukladno biljnoj kulturi. Agrotehničke
mjere korištenja i uništavanja biljnih
ostataka u 2017. godini su obuhvaćale:
obvezu uklanjanja biljnih ostataka nakon
žetve na poljoprivrednom zemljištu na
kojem se primjenjuje konvencionalna
obrada tla, primjenu odgovarajućih
postupaka sa žetvenim ostacima na
površinama na kojima se primjenjuje
konzervacijska
obrada
tla,
obvezu
uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon
provedenih agrotehničkim mjera u
višegodišnjim nasadima, te obvezu
odstranjivanja biljnih ostataka nakon sječe i
čišćenja šuma, putova i međa na šumskom
zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim
zemljištem.

Vlasnici
i
posjednici
poljoprivrednog zemljišta bili su dužni
održavati međe tako da budu vidljivo
označene, očišćene od korova i
višegodišnjeg raslinja, te da ne ometaju
provedbu agrotehničkih zahvata.
Posebne mjere zaštite od požara
Radi sprječavanja požara na
poljoprivrednom zemljištu, vlasnici su bili
održavati, uređivati i čistiti međe, živice,
kanale, poljske i šumske putove, te uklanjati
suhe biljne ostatke nakon provedenih
agrotehničkih mjera u trajnim nasadima do
01. lipnja tekuće godine.
Prilikom
uništavanja korova i biljnog otrova, vlasnici
su bili dužni spaljivanje obaviti na dijelu
zemljišta koje je udaljeno najmanje 200
metara od ruba šumskog zemljišta i
dovoljno udaljeno od krošnji stabala. Tlo na
kojem se ložila vatra radi spaljivanja korova
i biljnog otpada vlasnici su morali očistiti od
trave i drugog gorivog materijala, a
spaljivanju su morale bile nazočne osobe
koje su zapalile vatru i to od zapaljivanja
vatre do njezinog potpunog sagorijevanja i
uz sebe su trebale imati osnovna sredstva i
opremu za početno gašenje požara.

Održavanje organske tvari u tlu
Organska tvar u tlu u 2017. godini se
održavala
provođenjem
trogodišnjeg
plodoreda prema pravilima struke.
Trogodišnji
plodored
podrazumijeva
izmjenu
strne
žitarice-okopavineindustrijsko bilje ili trave ili djeteline ili
njihove
smjese.
Trave,
djeteline,
djetelinsko-travne
smjese,
travnodjetelinske smjese su dio plodoreda i mogu
na istoj površini ostati duže od tri godine.
Pod usjevi i među usjevi i ugar se smatraju
kao dio plodoreda.

Vlasnici
i
posjednici
poljoprivrednog zemljišta na području
Općine Antunovac pridržavali su se odredbi
Odluke o agrotehničkim mjerama u svrhu
zaštite
poljoprivrednog zemljišta
i
održavanju poljoprivrednih rudina u 2017.
godini.

Održavanje poljoprivrednih rudina
Vlasnici
i
posjednici
poljoprivrednog zemljišta koji sade živicu
bili su je dužni redovito održavati i
obrezivati, na način da spriječe njihovo
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Članak 5.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Antunovac“.

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

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
126.
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 i 3/18), Općinski
načelnik Općine Antunovac dana, 23.
ožujka 2018. godine, donosi

KLASA: 620-01/18-01/01
URBROJ: 2158/02-01-18-6
U Antunovcu, 23. ožujka 2018. godine
Općinski načelnik
Davor Tubanjski
127.
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 i 3/18), Općinski
načelnik Općine Antunovac dana 04.
travnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o nabavi catering usluge za NK
Slavonija Ivanovac
Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 08/18.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

ODLUKU
o nabavi opreme za opremanje učenika
povodom
državnog prvenstva u crosu
Članak 1.

Članak 2.

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

Predmet nabave je: nabava catering
usluge za NK Slavonija Ivanovac.
Članak 3.
Pristigla je ponuda NOVA FURCA
d.o.o., Catering Bugarin, Vinkovačka 2,
Osijek, na iznos od 2.200,00 kn bez PDV-a.

Članak 2.
Predmet nabave je: nabava
materijala i usluge izvršenja radova za
Osnovnu školu Antunovac.

Članak 4.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu sa pozicije
R022 Reprezentacija.

Članak 3.
Pristigla je ponuda MENĐUŠIĆ
d.o.o, Županjska 3, Vinkovci, na iznos
2.213,42 kn bez PDV-a.
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Članak 4.

Članak 3.

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu, sa pozicije
R069 Donacije drugim pravnim osobama.

Pristigla je ponuda Pevec d.d.,
Savska cesta 84, Sesvete na iznos od
1884,90 kn bez PDV-a.

Članak 5.

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu sa pozicije
R055-4 Oprema.

Članak 4.

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

Članak 5.

KLASA: 602-01/18-01/01
URBROJ: 2158/02-01-18-8
U Antunovcu, 04. travnja 2018. godine

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

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

KLASA: 372-01/18-01/02
URBROJ: 2158/02-01-18-15
U Antunovcu, 04. travnja 2018. godine

128.
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 i 3/18), Općinski
načelnik Općine Antunovac dana 04.
travnja 2018. godine, donosi

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
129.

o nabavi hladnjaka za smještajni
kontejner u reciklažnom dvorištu

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 i 3/18), Općinski
načelnik Općine Antunovac dana 06.
travnja 2018. godine, donosi

Članak 1.

ODLUKU

ODLUKU

o nabavi radnih prsluka za djelatnike
javnih radova

Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 13/18.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 02/18.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

Članak 2.
Predmet nabave
hladnjaka za smještajni
reciklažnom dvorištu.

je: nabava
kontejner u
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Članak 2.

130.
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 i 3/18), Općinski
načelnik Općine Antunovac dana 12.
travnja 2018. godine, donosi

Predmet nabave je: nabava radnih
prsluka za djelatnike javnih radova.
Članak 3.
Pristigla je ponuda MODNI
CENTAR - OSIJEK d.o.o., Gornjodravska
obala 90c, Osijek, na iznos od 1.150,00 kn
bez PDV-a.

ODLUKU
o nabavi usluge iskopa, utovara i
prijevoza zemlje

Članak 4.
Sredstva za plaćanje
osigurana su u Proračunu
Antunovac za 2018. godinu sa
R008a Službena, radna i zaštitna
obuća.

Članak 1.

nabave
Općine
pozicije
odjeća i

Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 57/18.
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.
Predmet nabave je: nabava usluge
iskopa, utovara i prijevoza zemlje.

KLASA: 115-01/18-01/01
URBROJ: 2158/02-01-18-4
U Antunovcu, 06. travnja 2018. godine

Članak 3.

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

Pristigla je ponuda od VUKA d.d. za
vodno gospodarstvo i graditeljstvo, S.
Radića 8, Osijek, na iznos od 69.600,00 kn
bez PDV-a.
Članak 4.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu, s pozicije R170
Izgradnja na javnim površinama.
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: 302-01/17-01/05
URBROJ: 2158/02-01-18-4
U Antunovcu, 12. travnja 2018. godine

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

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

KLASA: 363-02/18-01/07
URBROJ: 2158/02-01-18-2
U Antunovcu, 13. travnja 2018. godine

131.
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 i 3/18), Općinski
načelnik Općine Antunovac dana, 13.
travnja 2018. godine, donosi

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
132.
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 i 3/18), Općinski
načelnik Općine Antunovac dana 30. ožujka
2018. godine, donosi

ODLUKU
o nabavi usluge sakupljanja, utovara i
odvoza smeća sa divlje deponije
Članak 1.

ODLUKU

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

o nabavi oglasnog prostora u brošuri
„Nasilje i mladi“
Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 22/18.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

Članak 2.
Predmet nabave je: nabava usluge
sakupljanja, utovara i odvoza smeća sa
divlje deponije.
Članak 3.

Članak 2.

Pristigla je ponuda CONSULT KOP d.o.o., Kapucinska 25, Osijek, na
iznos od 1.500,00 kn bez PDV-a.

Predmet nabave je: nabava prostora
podrške veličine 1/4 stranice u brošuri
„Nasilje i mladi“.

Članak 4.

Članak 3.

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu s pozicije R043
– Čišćenje i sanacija divljih deponija.

Pristigla
je
ponuda
IV
NAKLADNIŠTVO
d.o.o.,
Avenija
Dubrovnik 16/6, Zagreb, na iznos od
2.190,00 kn bez PDV-a.
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Članak 4.

Članak 3.

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu sa pozicije
R014c Usluge promidžbe i informiranja protokol.

Pristigla je ponuda AGRO-HONOR
d.o.o., Beli Manastir, Kralja Tomislava 82,
na iznos od 4.456,56 kn bez PDV-a.

Članak 5.

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu, s pozicije
R055-1 Oprema – javne površine.

Članak 4.

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

Članak 5.
KLASA: 053-01/18-01/05
URBROJ: 2158/02-01-18-3
U Antunovcu, 30. ožujka 2018. godine

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

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

KLASA: 330-01/18-01/01
URBROJ: 2158/02-01-18-31
U Antunovcu, 18. travnja 2018. godine

133.
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 i 3/18), Općinski
načelnik Općine Antunovac dana 18.
travnja 2018. godine, donosi

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
134.
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 i 3/18), Općinski
načelnik Općine Antunovac dana, 30.
ožujka 2018. godine, donosi

ODLUKU
o nabavi kosilice za travu HRG 536 C6
Članak 1.

ODLUKU

Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 13/18.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

o nabavi izrade slivnika u ulici A.
Starčevića kod ulice Tina Ujevića u
Antunovcu
Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 45/18.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

Članak 2.
Predmet nabave je: nabava kosilice
za travu HRG 536 C6.
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Članak 2.

Članak 1.

Predmet nabave je: nabava izrade
slivnika u ulici A. Starčevića kod ulice Tina
Ujevića Antunovac.

Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 13/18.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

Članak 3.
Pristigla je ponuda CONSULT KOP d.o.o., Kapucinska 25, Osijek, na
iznos od 4.385,00 kn bez PDV-a.

Članak 2.

Članak 4.

Predmet nabave je: nabava motorne
kose, glave za košnju i štitnika.

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu s pozicije R127
– Održavanje nerazvrstanih cesta.

Članak 3.
Pristigla je ponuda AGRO-HONOR
d.o.o., Beli Manastir, Kralja Tomislava 82,
na iznos od 5.910,00 kn bez PDV-a.

Članak 5.

Članak 4.

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

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu, s pozicije
R055-1 Oprema – javne površine.

KLASA: 340-01/18-01/01
URBROJ: 2158/02-01-18-9
U Antunovcu, 30. ožujka 2018. godine

Članak 5.

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

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

135.
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 i 3/18), Općinski
načelnik Općine Antunovac dana 19.
travnja 2018. godine, donosi

KLASA: 330-01/18-01/01
URBROJ: 2158/02-01-18-33
U Antunovcu, 19. travnja 2018. godine
Općinski načelnik
Davor Tubanjski

ODLUKU
o nabavi motorne kose, glave za košnju i
štitnika
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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: Dajana Sušec, viši stručni suradnik za prave poslove
Tisak: Općina Antunovac
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