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137.

138.

Temeljem članka 536. Zakona o
trgovačkim društvima („Narodne novine“
broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03,
107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11,
111/12, 68/13 i 110/15) i članka 32. Statuta
Općine Antunovac («Službeni glasnik
Općine Antunovac» broj 2/13 i 3/18),
Općinsko vijeće Općine Antunovac na
svojoj 14. sjednici održanoj dana 16.
svibnja 2018. godine, donosi

Temeljem članka 515. Zakona o
trgovačkim društvima („Narodne novine“
broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03,
107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11,
111/12, 68/13 i 110/15) i članka 32. Statuta
Općine Antunovac («Službeni glasnik
Općine Antunovac» broj 2/13 i 3/18),
Općinsko vijeće Općine Antunovac na
svojoj 14. sjednici održanoj dana 16.
svibnja 2018. godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Nacrt Ugovora
o pripajanju kojim se društvo
Čvorkovac-vodne
usluge d.o.o. Dalj pripaja društvu
Vodovod-Osijek d.o.o.

o odricanju revizije pripajanja društva
Čvorkovac-vodne usluge d.o.o.
društvu Vodovod-Osijek d.o.o.
Članak 1.

Članak 1.

Ovom Odlukom Općina Antunovac,
kao član Društva Vodovod-Osijek d.o.o.,
odriče se revizije pripajanja društva
Čvorkovac-vodne usluge d.o.o. Dalj, Bana
Josipa Jelačića 12, OIB: 94846666970,
društvu Vodovod-Osijek d.o.o., Osijek,
Poljski put 1, OIB: 43654507669.

Ovom Odlukom Općina Antunovac,
kao član Društva Vodovod-Osijek d.o.o.
daje suglasnost na Nacrt Ugovora o
pripajanju kojim se društvo Čvorkovacvodne usluge d.o.o. Dalj, Bana Josipa
Jelačića 12, OIB: 94846666970, pripaja
društvu Vodovod-Osijek d.o.o., Osijek,
Poljski put 1, OIB: 43654507669.

Članak 2.
Ovom Odlukom ovlašćuje se
Općinski načelnik Općine Antunovac na
sklapanje akata potrebnih za provedbu ove
Odluke.

Članak 2.
Ovom Odlukom ovlašćuje se
Općinski načelnik Općine Antunovac na
sklapanje akata potrebnih za provedbu ove
Odluke.

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

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

KLASA: 024-01/18-01/02
URBROJ: 2158/02-01-18-5
U Antunovcu, 16. svibnja 2018. godine

KLASA: 024-01/18-01/02
URBROJ: 2158/02-01-18-4
U Antunovcu, 16. svibnja 2018. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Matijević

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Matijević
176

KRAJNJI
ROK
KORIŠTENJA:
najkasnije do 30.09.2019. godine;
NAČIN KORIŠTENJA: isplatom na
transakcijski račun Općine Antunovac
sukladno zahtjevima Općine, a sve
temeljem odgovarajuće dokumentacije;
NAČIN VRAĆANJA: povrat kredita u
24 mjesečnih rata koje dospijevaju
zadnjeg dana u mjesecu, s tim da prva
rata dospijeva 31.10.2020. godine, a
posljednja
30.09.2022.
godine;
prijevremeni povrat dijela glavnice iz
dobivenih sredstava potpora EU;
DOSPIJEĆE PRVE RATE: 31.10.2020.
godine;
KRAJNJI
ROK
VRAĆANJA:
30.09.2022. godine;
PERIOD POČEKA: 01.10.2019. do
30.09.2020. godine;
KAMATNA STOPA:
- Redovna:
fiksna
2,50%
godišnja;
- Interkalarna: u visini redovne,
obračunava se mjesečno;
- Nakon dospijeća: promjenjiva, u
skladu sa zakonskim propisima;
- Način obračuna: kamata se
obračunava
i
naplaćuje
mjesečno unatrag;
- Dospijeće: 10 dana od dana
obračuna.

139.
Na temelju članka 87. Zakona o
Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,
136/12 i 15/15), članka 35. 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, 137/15 i 123/17),
članka 10. točka 5. Pravilnika o zaduživanju
jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave i davanju jamstva jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave
(„Narodne novine“ broj 55/09 i 139/10) i
članka 32. Statuta Općine Antunovac
(„Službeni glasnik Općine Antunovac“ broj
2/13 i 3/18), Općinsko vijeće Općine
Antunovac na svojoj 14. sjednici održanoj
dana 16. svibnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o zaduženju
Članak 1.
Općina Antunovac zadužuje se
uzimanjem dugoročnog kunskog kredita za
sufinanciranje projekta „Poduzetnički
inkubator i akcelerator Antunovac“ u
iznosu od 10.000.000,00 kuna.
Članak 2.

NAKNADA:
- Za
obradu
zahtjeva:
ne
obračunava se;
- Za odobrenje i korištenje:
0,50%, jednokratno;
- Za odobreni a nerealizirani
posao: ne obračunava se;
- Ostale: za prijevremenu otplatu
– bez naknade.
OSIGURANJE POVRATA: 2 (dvije)
mjenice Općine Antunovac uz mjenično
očitovanje. 1 (jedna) zadužnica Općine
Antunovac ovjerena od strane javnog
bilježnika.
Članak 4.

Temeljem ponude, kao davatelj
kredita iz članka 1. ove Odluke izabrano je
dioničko društvo Privredna banka Zagreb,
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb .
Članak 3.
Općina Antunovac zadužuje se pod
slijedećim uvjetima:
IZNOS I VALUTA KREDITA:
10.000.000,00 kuna (deset milijuna
kuna);
VRSTA POSLA: dugoročni kredit –
kunski;
NAMJENA POSLA: Poduzetnički
inkubator i akcelerator Antunovac;

Sredstva za otplatu kredita (glavnice
i kamata) osigurat će se u Proračunu
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Općine Antunovac za 2018., 2019., 2020.,
2021. i 2022. godinu.

Članak 3.
Pristigla je ponuda UNIKOM d.o.o.,
Ružina 11a, Osijek, na iznos od 1.233,40 kn
bez PDV-a.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objave u „Službenom glasniku Općine
Antunovac“, a primjenjuje se danom
dobivanja Odluke Vlade RH / Ministarstva
financija o davanju suglasnosti za
zaduženje Općine Antunovac iz članka 1.
ove Odluke.

Članak 4.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu s pozicije R024
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
Članak 5.

KLASA: 302-01/16-01/11
URBROJ: 2158/02-01-18-473
U Antunovcu, 16. svibnja 2018. godine

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

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Matijević

KLASA: 363-01/18-01/07
URBROJ: 2158/02-01-18-4
U Antunovcu, 16. travnja 2018. godine

140.
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.
travnja 2018. godine, donosi

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
141.
Temeljem članka 45. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13 i 3/18), Općinski
načelnik Općine Antunovac dana 17.
travnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o nabavi usluge odvoza i zbrinjavanja
miješanog komunalnog – nepravilno
odloženog otpada

ODLUKU

Članak 1.

o obročnom plaćanju komunalnog
doprinosa

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

Članak 1.
Odobrava se obročno plaćanje
komunalnog doprinosa obvezniku C.U.S.
d.o.o iz Antunovca, Kolođvar 1, za
dogradnju poslovnog objekta, na k.č.br. 913
u k.o. Antunovac, Kolođvar 1, u
Antunovcu.

Članak 2.
Predmet nabave je: nabava usluge
odvoza
i
zbrinjavanja
miješanog
komunalnog – nepravilno odloženog
otpada.

Članak 2.
Komunalni doprinos obveznik je
dužan platiti tako da prvi obrok u iznosu
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12.303,85 kn, dospijeva po konačnosti
Rješenja o komunalnom doprinosu.
Preostali iznos od 61.519,25 kn, obveznik je
dužan platiti u pet mjesečnih obroka u
iznosu od 12.303,85 kn s dospijećem
plaćanja:
20.05.2018.,
20.06.2018.,
20.07.2018., 20.08.2018. godine i zadnji
obrok u iznosu od 12.303,85 kn s
dospijećem plaćanja 20.09.2018. godine.

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

Članak 3.

Pristigla je ponuda VIPnet d.o.o.,
Vrtni put 1, Zagreb, na iznos od 1.679,20 kn
bez PDV-a.

Članak 2.
Predmet nabave je: nabava uređaja
Huawei Mate 10 lite DS crni.
Članak 3.

Uvjerenje o plaćenom komunalnom
doprinosu izdat će se po uplati prvog
obroka.

Članak 4.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu s pozicije R028
Uredska oprema.

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

Članak 5.

KLASA: UP/I-363-08/17-01/35
URBROJ: 2158/02-01-18-6
U Antunovcu, 17. travnja 2018. godine

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

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

KLASA: 344-01/18-01/03
URBROJ: 2158/02-01-18-3
U Antunovcu, 23. travnja 2018. godine

142.
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.
travnja 2018. godine, donosi

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
143.
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.
travnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o nabavi uređaja Huawei Mate 10 lite
DS crni
Članak 1.

ODLUKU

Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 10/18.

o nabavi radne odjeće za namještenike
Općine Antunovac
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Članak 1.

načelnik Općine Antunovac dana 25.
travnja 2018. godine, donosi

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.

o nabavi usluge izrade privremene
informacijske ploče za projekt
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste
Crkvena ulica u Ivanovcu

Članak 2.

Članak 1.

ODLUKU

Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 53/18.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

Predmet nabave je: nabava radne
odjeće za namještenike Općine Antunovac..
Članak 3.
Pristigla je ponuda MODNI
CENTAR - OSIJEK d.o.o., Gornjodravska
obala 90c, Osijek, na iznos od 4.699,50 kn
bez PDV-a.

Članak 2.
Predmet nabave je: nabava usluge
izrade privremene informacijske ploče za
projekt Rekonstrukcija nerazvrstane ceste
Crkvena ulica u Ivanovcu.

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

nabave
Općine
pozicije
odjeća i

Članak 3.

Članak 5.

Pristigla je ponuda Čarobni tim d.o.o.,
Princa E. Savojskog 49, Podravlje, 31000
Osijek, na iznos od 1.100,00 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
R302-2 Izgradnja crkvene ulice – OA.

KLASA: 115-01/18-01/01
URBROJ: 2158/02-01-18-6
U Antunovcu, 23. travnja 2018. godine

Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Antunovac»
KLASA: 340-03/13-01/01
URBROJ: 2158/02-01-18-68
U Antunovcu, 25. travnja 2018. godine

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
144.
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

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
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za prijevoz vode i gašenje požara mogu
poslužiti i tri cisterne za prijevoz zaštitnih
sredstava kapaciteta 5000 litara.
Za zaštitu od požara spremni su i
protupožarni aparati S3, S6 i S9, koji su
postavljeni
na strojeve i
zgrade
ekonomskog dvorišta sukladno propisima
protupožarne zaštite. U ekonomskom
dvorištu na Selešu nalaziti će se i traktor sa
plugom koji će u svakom trenutku biti
spreman intervenirati na lokaciji požara.
Čuvarska služba će neprekidno
ophoditi, nadgledati nasade i objekte na
kojima prijeti opasnost od izbijanja požara.
Dojavljivanje će se vršiti mobilnim
telefonima u upravu poduzeća i Vatrogasni
centar.
Poljarsko-čuvarska
služba
organizirana je da neprekidno čuva, ophodi
i nadgleda mjesta na kojima postoji
povećana opasnost od požara.
Za
nadgledanje
i
dojavu
eventualnog požara, angažirane su
izvidničko-preventivne ophodnje u kojima
je angažirano minimalno 7 (sedam)
zaposlenih. Dojava se vrši mobilnim
telefonom.
Na području Općine Antunovac
djeluju DVD Antunovac i DVD Ivanovac.
Dobrovoljna vatrogasna društva će u
periodu od 15. lipnja do kraja žetvene
sezone organizirati temeljem Zapovjedi
Vatrogasne zajednice Osijek dnevna
dežurstva od 09-21 sati, a po potrebi i noćna
dežurstva.
DVD Antunovac dežurstva će
organizirati u prostorijama Vatrogasnog
doma Antunovac uz telefon 278-010.
Raspored dežurnih vatrogasaca biti će
izvješen na oglasnoj ploči Vatrogasnog
doma Antunovac kao i raspored dežurstava
mještana sa plugom za zaoravanje. DVD će
organizirati promatračku službu, te
povremene ophodnje sa intenzitetom na
površine individualnih poljoprivrednika u
katastarskoj
općini
Antunovac
i
katastarskoj općini Orlovnjak. DVD
Antunovac posjeduje navalno vozilo, te će
u slučaju požara intervenirati. Dojave na

145.
Temeljem točke III. podtočke 8.
Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2018. godini Vlade
Republike Hrvatske («Narodne novine»
broj 28/18) 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

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 2018. godinu

I. UVOD
Općina Antunovac se nalazi južno
od grada Osijeka i sastoji se od naselja
Antunovac i Ivanovac, te katastarskih
općina Orlovnjak, Antunovac i Ivanovac.
Ukupna površina Općine iznosi 57,26 km²,
od toga je 5.300 ha poljoprivrednog
zemljišta.

II. ORGANIZIRANJE
MOTRENJA, ČUVANJA I
OPHODNJI
U vrijeme žetvene sezone na
području Općine Antunovac provode se
pojačane mjere zaštite od požara.
Pojačane mjere zaštite od požara
provode se u vidu dežurstava vatrogasnih
postrojbi, kontrole i obilazaka žitnih polja.
Novi Agrar d.o.o. Poslovni centar Seleš ima
vlastiti sustav protupožarne zaštite te
operativne planove zaštite od požara, plan
motrenja, čuvanja, ophodnji i dojava
protupožarne zaštite.
Novi Agrar d.o.o. Poslovni centar
Seleš za protupožarnu zaštitu ima
vatrogasnu cisternu od 5000 litara sa
pripadajućom opremom. U slučaju potrebe
181

dežurni telefon vršiti će se mobilnim
telefonom.
DVD Ivanovac dežurstva će
organizirati u prostorijama Vatrogasnog
doma Ivanovac uz telefon 396-322.
Dežurstvo obavlja svakodnevno jedan
punoljetni vatrogasac i jedan pripadnik
mladeži (u ovom slučaju izviđači). U
dežurstvo su uključeni mještani, koji
posjeduju male ili velike traktore, odnosno
vlasnici žitnih polja u Ivanovcu. Povremene
ophodnje obavljat će se na cijelom području
katastarske općine Ivanovac. DVD
Ivanovac ima navalno vozilo, te će u slučaju
požara intervenirati. Raspored dežurstva
biti će izvješen na oglasnoj ploči.

146.
Temeljem točke III. podtočke 6.
Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2018. godini
(«Narodne novine» broj 28/18) i članka 45.
Statuta Općine Antunovac («Službeni
glasnik Općine Antunovac» broj 2/13 i
3/18), Općinski načelnik Općine Antunovac
dana 17. travnja 2018. godine, daje

FINANCIJSKI PLAN
za požarnu sezonu 2018. godine
Proračunom Općine Antunovac za
2018. godinu predviđena su financijska
sredstva kako slijedi:

III. KOORDINACIJA I
NADZOR

- DVD Antunovac, DVD Ivanovac planirana sredstva su 140.000,00 kn,
- Crveni križ - planirana sredstva su
35.000,00 kn,
- Izrada planske dokumentacije planirana sredstva su 25.000,00 kn,
- Opremanje postrojbe civilne zaštite planirana sredstva su 10.000,00 kn,
- Hrvatska gorska služba spašavanja planirana sredstva su 5.000,00 kn.

Zapovjednici postrojbi provoditi će i
nadzirati dežurstva vatrogasaca, te
ispravnost opreme i sredstava za gašenje
požara. Zapovjednici DVD-a Antunovac i
DVD-a Ivanovac nadležni su za provođenje
ovog Plana na cijelom području Općine
Antunovac.
Nadzor nad provođenjem Plana
motrenja, dojave za vrijeme žetve obavljaju
PU Osijek, Inspekcija zaštite od požara,
područni
vatrogasni
zapovjednik,
poljoprivredna inspekcija i Općina
Antunovac.

Ovaj Plan će se objaviti u
«Službenom glasniku Općine Antunovac».

IV. FINANCIRANJE
Financijska sredstva za provođenje
dežurstava i ostalih aktivnosti u oblasti
zaštite od požara u vrijeme pojačanih mjera
zaštite od požara osigurati će se u Proračunu
Općine Antunovac iz proračunske stavke
godišnjih sredstava za vatrogastvo.

KLASA: 810-01/18-01/02
URBROJ: 2158/02-01-18-7
Antunovac, 17. travnja 2018. godine

KLASA: 214-01/18-01/01
URBROJ: 2158/02-01-18-6
U Antunovcu, 12. travnja 2018. godine

147.

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

Temeljem Zakona o sustavu civilne
zaštite («Narodne novine» broj 82/15),
točke III. podtočke 6. Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018.

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
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godini («Narodne novine» broj 28/18) i
članka 45. Statuta Općine Antunovac
(«Službeni glasnik Općine Antunovac» broj
2/13 i 3/18), Općinski načelnik Općine
Antunovac dana 25. travnja 2018. godine
donosi

6.

7.

PLAN
operativne provedbe Programa
aktivnosti za 2018. godinu

A) PLANSKA
DOKUMENTACIJA
1.

2.

3.

4.

5.

IZRAĐENI DOKUMENTI:
Usklađivanje procjene ugroženosti od
požara i tehnoloških eksplozija, koju će
provesti Agencija za razvoj i kontrolu
sigurnosti d.o.o., Osječka 163, Tenja
(ranije izradio: Inspekt d.o.o. Zagreb,
poslovna jedinica Osijek, Augusta
Šenoe 32, Osijek, srpanj 2013. godine).
Usklađivanje Plana zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija s novonastalim
uvjetima, koje će provesti Agencija za
razvoj i kontrolu sigurnosti d.o.o.,
Osječka 163, Tenja (ranije izradio
Inspekt d.o.o. Zagreb, poslovna
jedinica Osijek, Augusta Šenoe 32,
Osijek, lipanj 2013. godine).
Plan gospodarenja otpadom Općine
Antunovac, usvojen je Zaključkom na
12. sjednici Općinskog vijeća od 14.
ožujka 2018. godine, i objavljen u
«Službenom
glasniku
Općine
Antunovac» broj 4/18.
Odluka o agrotehničkim mjerama u
poljoprivredi i mjerama za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina na
području Općine Antunovac – usvojena
na 5. sjednici Općinskog vijeća,
održanoj 30. listopada 2017. godine i
objavljena u «Službenom glasniku
Općine Antunovac» broj 9/17.
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 – izradio Jedinstveni
upravni odjel Općine Antunovac, donio
Općinski načelnik 12. travnja 2018.
godine.
Plan zaštite i spašavanja Općine
Antunovac – izradio ZaštitaInspekt
d.o.o. iz Osijeka, Reisnerova 95a.
Revizija
procjene
ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od opasnosti i
posljedica katastrofe i velikih nesreća –
izradio ZaštitaInspekt d.o.o. iz Osijeka,
Reisnerova 95a, usvojena na 17.
sjednici Općinskog vijeća, održanoj 17.
prosinca 2014. godine i objavljena u
«Službenom
glasniku
Općine
Antunovac» broj 12/14.

A) OPERATIVNA
PROVEDBA – TERENSKI
DIO
1. ZAPOVJEDNIŠTVO
POSTROJBA

I

Sukladno Procjeni ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara za Općinu Antunovac, formirano je
zapovjedništvo u skladu s Pravilnikom o
ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi
civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje
(«Narodne novine» broj 111/07).
Temeljem Odluke o osnivanju
Postrojbe civilne zaštite opće namjene
Općine Antunovac struktura postrojbe je
slijedeća:
- ekipa se sastoji od 3 pripadnika,
- skupina se sastoji od 3 ekipe i
zapovjednika skupine,
- tim se sastoji od 3 skupine, zapovjednika,
zamjenika zapovjednika i bolničara.
Postrojbu civilne zaštite
opće namjene Općine Antunovac čini tim
civilne zaštite opće namjene od 33
pripadnika.
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Materijalnu potporu postrojbe opće
namjene - oslanja se na resurse udruga
građana čijim članovima se popunjavaju te
na resurse Općine Antunovac.

Plan korištenja teške građevinske
mehanizacije s planom aktiviranja donesen
17. svibnja 2013. godine, «Službeni glasnik
Općine Antunovac» broj 4/13.
Izvršitelj: Općinski načelnik
Sudionici: Pravne i fizičke osobe s
područja Općine Antunovac

Zborna mjesta okupljanja:
- zgrada Hrvatskog doma Antunovac,
- zgrada Hrvatskog doma Ivanovac,
- ambulante: Antunovac, Ivanovac.
Prema članku 9. stavak 3. Zakona o
sustavu civilne zaštite («Narodne novine»
broj 82/15) i članaka 4., 5. i 10. Pravilnika o
mobilizaciji, uvjetima i načinu rada
operativnih snaga sustava civilne zaštite
(«Narodne novine» broj 69/16, Općinski
načelnik je dana 18. srpnja 2017. godine
donio Odluku o imenovanju Stožera zaštite
i spašavanja Općine Antunovac («Službeni
glasnik Općine Antunovac» broj 8/17), s
Načelnikom stožera Antom Modrićem.

5. UPOZNAVANJE
PUČANSTVA
S
OPASNOSTIMA
OD
NASTANKA POŽARA I
POSLJEDICA
KOJE
POŽARI
IZAZIVAJU,
INFORMIRANJE
STANOVNIŠTVA
O
ZAKONSKOJ REGULATIVI
PRI
SPALJIVANJU
BILJNOG
I
DRUGOG
OTPADA
Izvršitelj: DVD i Općinski načelnik
Sudionici: Pravne i fizičke osobe s
područja Općine Antunovac
Ovaj Plan stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Antunovac».
KLASA: 810-01/18-01/02
URBROJ: 2158/02-01-18-10
U Antunovcu, 25. travnja 2018. godine

2. ŠUMSKE POVRŠINE
Na području Općine Antunovac ima
92,49 ha šumskih površina, podijeljenih u
predjele prema Klasifikaciji Hrvatskih
šuma, Šumarija Osijek.
3. POLJOPRIVREDNE
POVRŠINE

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

Na području Općine Antunovac
ima 5.300 ha obradivih poljoprivrednih
površina, koje obrađuju tvrtke koje se bave
poljoprivrednom proizvodnjom te OPG-ovi
s našeg područja, te se trebaju pridržavati
propisanih agrotehničkih mjera, sukladno
organizacijskim i administrativnim
mjerama zaštite od požara na otvorenom
prostoru u predžetvenom i žetvenom
razdoblju.

148.
Temeljem točke III. podtočke 6.
Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2018. godini
(«Narodne novine» broj 28/18) i članka 45.
Statuta Općine Antunovac («Službeni
glasnik Općine Antunovac» broj 2/13 i
3/18), Općinski načelnik Općine Antunovac
dana 25. travnja 2018. godine, donosi

4. POPIS TEŠKE
MEHANIZACIJE
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Vatrogasnom intervencijom koja se
obavlja zbog nastalog požara, eksplozije,
nesreće ili druge opasne situacije (u
daljnjem tekstu: događaj) zapovijeda
zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je
prva započela s intervencijom.
Kada je na mjesto događaja prva
izašla vatrogasna postrojba dobrovoljnog
vatrogasnog društva, zapovjednik te
postrojbe
zapovijeda
vatrogasnom
intervencijom, do dolaska javne vatrogasne
postrojbe,
kada
zapovijedanje
intervencijom preuzima zapovjednik u toj
postrojbi.
Ako zapovjednik koji zapovijeda
vatrogasnom intervencijom ocijeni da
raspoloživim sredstvima i snagama nije u
mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o
događaju odmah izvješćuje nadređenog
vatrogasnog zapovjednika koji preuzima
zapovijedanje intervencijom.
Kada događaj prelazi granice
Općine
zapovijedanje
vatrogasnom
intervencijom
preuzima
zapovjednik
vatrogasnih postrojbi vatrogasne zajednice
Osijek
ili
županijski
vatrogasni
zapovjednik.
Glavni vatrogasni zapovjednik
može preuzeti zapovijedanje svakom
vatrogasnom intervencijom na teritoriju
Republike Hrvatske ili odrediti zamjenika
ili pomoćnika sukladno svojoj prosudbi o
učinkovitosti takvog određenja.
U gašenju požara strništa, koji
prerasta u veliki požar, na zahtjev
zapovjednika požarišta, a na temelju
prosudbe,
nalogom
nadređenog
vatrogasnog zapovjednika, upućuju se
dodatne
vatrogasne
snage,
prema
stupnjevima ugroženosti i angažiranju
snaga.
U slučaju nastanka događaja koji
poprimi obilježje prirodne nepogode
županijski vatrogasni zapovjednik će o
tome obavijestiti župana. U slučaju kada
župan aktivira Zapovjedništvo zaštite i
spašavanja, upravljanje intervencijom
preuzima Zapovjedništvo u radu kojeg
sudjeluje
županijski
vatrogasni
zapovjednik.

PLAN
aktivnog uključenja svih subjekata
zaštite od požara u Općini Antunovac

I.

VATROGASNE
POSTROJBE

Na području Općine Antunovac
nema profesionalnih vatrogasnih postrojbi
već djeluju dva dobrovoljna vatrogasna
društva: DVD Antunovac i DVD Ivanovac.
Prema Procjeni ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija u slučaju velikog
požara, a temeljem Statuta Vatrogasne
zajednice Osijeka, Općine Antunovac,
DVD Antunovac i DVD Ivanovac
operativno pokrivaju područje Općine
Antunovac.
Na
razini
Osječko-baranjske
županije ustrojena je vatrogasna zajednica i
profesionalna vatrogasna postrojba.

II.
ZAPRIMANJE
DOJAVA I UZBUNJIVANJE
Dojave i cjelokupna komunikacija
oko nastalog događaja obavljaju se fiksnim
i mobilnim uređajima pozivom na 193.
Kod velikih požara i drugih
iznenadnih događaja Županijski centar 112
Osijek obavlja poslove vezane za
koordinaciju složenijih intervencija, prema
SOP-u (standardni operativni postupak) za
određeni događaj ili prema naputku glavnog
vatrogasnog zapovjednika OBŽ.
Zapovjednik
ili
dežurstvo
vatrogasne postrojbe o vatrogasnoj
intervenciji na svom području izvješćuje
Županijski centar 112 Osijek, policiju i
načelnika Općine.
Po završetku akcije zapovjednik je
dužan sačiniti izvješće i dostaviti
Županijskom centru 112 Osijek i
županijskom vatrogasnom zapovjedniku.

III.
VATROGASNE
INTERVENCIJE
I
ZAPOVIJEDANJE
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U slučaju da nema dovoljno
vatrogasaca, Općinski načelnik angažirat će
dodatne ljude po članku 37. Zakona o
vatrogastvu. U slučaju nastanka događaja
koji nije poprimio obilježja prirodne
nepogode, a koji zahtjeva angažiranje većeg
broja osoba i opreme, Općinski načelnik ili
osoba koju on za to ovlasti, na zahtjev
županijskog vatrogasnog zapovjednika,
zamjenika ili njegovog pomoćnika može
narediti sudjelovanje svih sposobnih osoba
s dotičnog područja starijih od 18 godina u
obavljanju pomoćnih vatrogasnih poslova.
Također može se narediti stavljanje na
raspolaganje alata, prijevozna, tehnička i
druga sredstva za potrebe intervencije.
Postupak povlačenja vatrogasnih
postrojbi je suprotan u odnosu na
uključivanje,
ili
prema
zapovijesti
zapovjednika požarišta.
Nakon gašenja požara, čuvanje
požarišta preuzimaju i organiziraju
dobrovoljne
vatrogasne
postrojbe
Antunovac i
Ivanovac i
njihovi
zapovjednici u suradnji s Općinskim
načelnikom.

V. UOČAVANJE POŽARA
NA
OTVORENOM
PROSTORU
Požare na otvorenom najčešće
uočavaju i dojavljuju građani putem
telefona. Provjere istinitosti se utvrđuju
očitavanjem telefonskog poziva ili
pozivanjem na isti telefonski broj samog
dojavljivača. Ponekad na udaljenim
lokacijama nije moguće provjeriti istinitost
poziva pa se šalju vatrogasne ophodnje u
provjeru i eventualno gašenje.
Općina u suradnji sa svojim
dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama,
treba organizirati cjelodnevna dežurstva te
popisati mjesta i telefonske brojeve stalnih
zaštitarskih službi, odašiljača ili drugih
mogućih dislociranih mjesta s kojih se može
lako provjeriti neki eventualni otvoreni
nekontrolirani plamen.
Za vrijeme indeksa opasnosti od
požara «velik do vrlo velik» sve vatrogasne
postrojbe su dužne upućivati vatrogasne
ophodnje ili izvršiti dislokaciju određene
vatrogasne formacije u svom djelokrugu
djelovanja.

IV.
REDOSLIJED
UKLJUČIVANJA

VI. RAZMJEŠTAJ
VATROGASNIH
POSTROJBI I
ZAPOVJEDNIH
MJESTA

Redoslijed uključivanja članova
vatrogasne postrojbe Općine Antunovac,
ujedno i redoslijed stavljanja u pripravnost
napravljen je unaprijed i tim redoslijedom
se pozivaju na događaj sukladno svom
ustrojstvu.
Uključivanje drugih vatrogasnih
postrojbi određivat će se prema trenutnim
potrebama na terenu u suradnji sa
zapovjednicima vatrogasnih postrojbi, na
zahtjev
županijskog
vatrogasnog
zapovjednika.
Prioriteti u otvorenom prostoru su
određeni Planom zaštite od požara i
tehnoloških
eksplozija
za
Općinu
Antunovac.
Pripadnici HV-a angažiraju se
prema planu Uključivanja u intervencije
koji donosi glavni vatrogasni zapovjednik
RH.

Razmještaj članova vatrogasne
postrojbe uređen je Planom zaštite od
požara i tehnoloških eksplozija Općine
Antunovac.
Općina Antunovac je odredila
lokacije i prostore radi uspostave
zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i
koordinacije u gašenju velikih požara
strništa. Ta su mjesta određena u grafičkom
prilogu plana zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija za Općinu Antunovac i to zgrada
Općine u kojoj je smještena uprava općine i
zgrade DVD-a Antunovac i Ivanovac.
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d) OPSKRBA VODOM

VII. LOGISTIKA
a) OPSKRBA
PIĆEM

HRANOM

I

Opskrba vodom za gašenje ne
predstavlja poseban problem zbog dobro
razvijene vodovodne infrastrukture u oba
naselja gdje potencijalno najviše treba, te
zbog okolnih prirodnih vodotoka iz kojih se
mogu osigurati dovoljne količine vode za
gašenje požara.
Dobrovoljna vatrogasna postrojba
dužna je odrediti mjesta opskrbe vodom u
dovoljnim količinama i posjedovati popis
istih.
Za distribuciju pitke vode zadužena
je tvrtka Vodovod-Osijek d.o.o.iz Osijeka.

Požari nastaju bez reda ili najave.
Vatrogasne postrojbe se tome prilagođavaju
i djeluju što brže i bolje. Često puta bez
konkretnog obroka desetine ljudi se hvata u
koštac s vatrenom stihijom. Zato svaka
postrojba treba imati u rezervi suhi obrok.
Kad intervencija potraje dulje dva ili više
dana, zadužena osoba Općine (načelnik
općine) treba hitno organizirati i uključiti se
u opskrbu vatrogasaca hranom i pićem.
b) SMJEŠTAJ

e) SUSTAV
VATROGASNIH
RADIO VEZA

Kada se u intervenciju uključuju
vatrogasne postrojbe iz udaljenih mjesta,
kada nije moguće izvršiti smjenu u nekoliko
sati, dobrovoljna vatrogasna postrojba
dužna je osigurati prikladan smještaj za
odmor vatrogasaca, a u suradnji sa
županijskim stožerom zaštite i spašavanja.

Sustav vatrogasnih radio veza je u
organizaciji MUP-a, odnosno DUZS. Radio
veze koriste se radi bržeg djelovanja u
akcijama
gašenja
požara,
drugim
intervencijama i na vježbama te ih u druge
svrhe nije dozvoljeno koristiti.
Sva
zaprimanja
dojava
i
uzbunjivanja dobrovoljnih vatrogasnih
postrojbi vrši 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.

c)
OPSKRBA GORIVOM
VATROGASNE TEHNIKE
Čim intervencija u prostoru traje
više sati dolazi do potrebe za pojedinačnim
dopunjivanjem goriva. Sve postrojbe
moraju imati osigurane pričuve goriva.
Općina Antunovac treba imati
osigurana mjesta i materijalna sredstva za
opskrbu svojih postrojbi i postrojbi koje
eventualno mogu doći u pomoć.

g)
POMOĆ

HITNA

MEDICINSKA

Dobrovoljna vatrogasna postrojba
ima medicinski komplet za samopomoć kod
mogućih povreda na intervencijama.
Dobrovoljna vatrogasna postrojba
ima za svoj djelokrug djelovanja popis
mjesta (adresa) hitne pomoći, dežurnog
liječnika, ambulanti Antunovac i Ivanovac,
te njihove brojeve telefona.
Ako događaj poprima veće razmjere
ili je na mjestu gdje postoji povećana
opasnost za moguće povrede kako
vatrogasaca
tako
i
stanovništva,

VIII. HITNE INTERVENCIJE
I
POPRAVCI
VATROGASNIH
VOZILA
Dobrovoljna vatrogasna postrojba
ima razrađen način popravaka i servisiranja
vatrogasnih vozila na svom području, na
način da se mogu izvršiti popravci i za
subjekte koji se uključuju izvana.
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dobrovoljna vatrogasna postrojba treba
angažirati hitnu medicinsku pomoć.

XI.

Kod gašenja požara, bilo na
otvorenom ili zatvorenom prostoru, može
doći do kontakta najčešćeg sredstva za
gašenje - vode i napona električne energije.
Poznato nam je da je voda vodič električne
energije i kod tog kontakta može doći do
neželjenih situacija. Da bi se to izbjeglo
zapovjednik akcije gašenja treba uspostaviti
izravni kontakt ili posredno preko
vatrogasnog
operativnog
centra
s
distributerom
«HEP
Plin»
Osijek.
Distributer je u mogućnosti izvršiti
određena isključivanja ili uputiti svoje
dežurne ekipe na teren na prostoru cijele
županije.
110 KW dalekovod je u nadležnosti
HEP Zagreb, Distribucija Osijek, te se ta
trasa može iskopčavati ili ukopčavati.
35 KW i 10 KW dalekovodi su u
nadležnosti distributera HEP Zagreb,
Distribucija Osijek.

XII.

PRAVNA OSNOVA

Zaštita od požara i vatrogastvo
uređeni su Zakonom o zaštiti od požara
(«Narodne novine» broj 92/10) i Zakonom
o vatrogastvu («Narodne novine» broj
139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i
80/10) te podzakonskim aktima. Sve radnje
i postupci koje reguliraju zaštitu od požara i
vatrogastvo u RH, a koje nisu navedene u
ovom planu, regulirane su spomenutim
zakonima.

METEOROLOGIJA

Svaki dan dolazi prognoza vremena
i indeks opasnosti od požara u ŽC 112
Osijek, gdje se može dobiti i dodatna
prognoza.
X.

S

Županijski vatrogasni zapovjednik,
zapovjednik
na
požarištu,
član
zapovjedništva ili pomoćnik za odnose s
javnošću
trebaju
surađivati
s
predstavnicima sredstava priopćavanja i to
na način da daju informacije o:
- vremenu nastanka i lokalizaciji
požara,
- približnoj veličini i lokaciji izgorjele
površine,
- angažiranim snagama, tehnici i
tijeku intervencija,
- vrsti izgorjelog pokrova, te
- postupcima korisnim za pučanstvo
ugroženo požarom.

h)ELEKTRO
DISTRIBUCIJSKA MREŽA

IX.

SURADNJA
MEDIJIMA

Ovaj Plan stupa na snagu osam dana
od dana donošenja i objavit će se u
«Službenom glasniku Općine Antunovac».

CESTE

Poduzeće «Cesting» Osijek ima
stalno dežurstvo te odrađuje sve poslove
vezane za održavanje državnih i županijskih
cestovnih
pravaca.
U
slučajevima
postavljanja prometnih znakova, uklanjanja
prepreka i drugih situacija na spomenutim
cestama za kontakt koristiti službu,
nadcestarija Osijek.

KLASA: 810-01/18-01/02
URBROJ: 2158/02-01-18-11
U Antunovcu, 25. travnja 2018. godine
Općinski načelnik
Davor Tubanjski
149.
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),
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Općinski načelnik Općine Antunovac dana
27. travnja 2018. godine, donosi

150.
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.
travnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o nabavi potrošnog materijala i alata za
rad
Članak 1.

ODLUKU

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.

o nabavi kosilice za košenje trave
Članak 1.

Predmet nabave je: nabava
potrošnog materijala i alata za rad.

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.

Članak 2.

Pristigla je ponuda CONSORTIUM
d.o.o., M. Divalta 16, Osijek, na iznos od
1.466,91 kn bez PDV-a.

Predmet nabave je: nabava kosilice
za travu HRS 536 C5VKE.

Članak 2.

Članak 3.

Članak 4.
Pristigla je ponuda AGRO-HONOR
d.o.o., Beli Manastir, Kralja Tomislava 82,
na iznos od 3.192,00 kn bez PDV-a.

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

Članak 4.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu, s pozicije
R055-1 Oprema – javne površine.

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

Članak 5.

KLASA: 330-01/18-01/01
URBROJ: 2158/02-01-18-35
U Antunovcu, 27. travnja 2018. godine

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Antunovac».
KLASA: 330-01/18-01/01
URBROJ: 2158/02-01-18-37
U Antunovcu, 30. travnja 2018. godine

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

189

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

KLASA: 363-01/18-01/05
URBROJ: 2158/02-01-18-4
U Antunovcu, 30. travnja 2018. godine

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.
travnja 2018. godine, donosi

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

151.

152.
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, 03.
svibnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o nabavi mreže za rukometne golove u
naselju Ivanovac
Članak 1.

ODLUKU
o nabavi usluge popravka rukometnih
golova u naselju Ivanovac

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 13/18.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

Članak 2.
Predmet nabave je: nabava mreže za
rukometne golove.

Članak 2.

Članak 3.

Predmet nabave je: nabava usluge
popravka rukometnih golova.

Pristigla je ponuda od BELA
SPORT j.d.o.o., Krapinska 8, Čepin, na
iznos od 1.500,00 kn bez PDV-a.

Članak 3.

Članak 4.

Pristigla je ponuda od NOBILIS
d.o.o., Hrv. Republike 97, Antunovac, na
iznos od 6.140,00 kn bez PDV-a.

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

Članak 4.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu, s pozicije
R055-1 Oprema – javne površine.

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

Članak 4.

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

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

KLASA: 363-01/18-01/05
URBROJ: 2158/02-01-18-6
U Antunovcu, 03. svibnja 2018. godine

KLASA: 053-01/18-01/06
URBROJ: 2158/02-01-18-02
U Antunovcu, 08. svibnja 2018. godine

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

153.
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, 08.
svibnja 2018. godine, donosi

154.
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, 09.
svibnja 2018. godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o donaciji novčanih sredstava za 38.
Osječko ljeto mladih

o nabavi usluge novelacije troškovnika i
tehničke pripreme projektne
dokumentacije za izgradnju biciklističke
staze u Općini Antunovac

Članak 1.
Općinski načelnik donosi Odluku o
donaciji novčanih sredstava u iznosu od
500,00 kuna za 38. Osječko ljeto mladih u
organizaciji Studentskog zbora Sveučilišta
J. J. Strossmayera u Osijeku.

Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 56/18.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

Članak 2.
Studentski zbor Sveučilišta J. J.
Strossmayera u Osijeku obratio se Općini
Antunovac sa zamolbom za donaciju
novčanih sredstava te je odlučeno kao u
članku 1. ove odluke.

Članak 2.
Predmet nabave je: nabavi usluge
novelacije troškovnika i usluge tehničke
pripreme i tiska dodatnih primjeraka
projektne dokumentacije za izgradnju
biciklističke staze u Općini Antunovac.

Članak 3.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu sa pozicije
R069 Donacije drugim pravim osobama.
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Članak 3.

Članak 2.

Pristigla je ponuda RENCON d.o.o.,
Osijek, V. I. Mažuranića 8, , na iznos od
4.000,00 kn bez PDV-a.

Predmet nabave je: nabava godišnje
pretplate na portal Nova Poslovna.hr – Risk
Predictor paket.

Članak 4.

Članak 3.

Sredstva za plaćanje
osigurana su u Proračunu
Antunovac za 2018. godinu, sa
R308-4 Izgradnja bic. Staze –
aglomeracija Osijek – OA.

nabave
Općine
pozicije
Urbana

Pristigla je ponuda BISNODE
d.o.o., Fallerovo šetalište 22, Zagreb,
4.873,50 kn bez PDV-a.
Članak 4.

Članak 5.

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu sa pozicije
R008 Uredski i ostali materijalni rashodi.

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

Članak 5.
KLASA: 302-01/15-01/06
URBROJ: 2158/02-01-18-87
U Antunovcu, 08.05.2018. godine

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

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

KLASA: 032-01/18-01/05
URBROJ: 2158/02-01-18-2
U Antunovcu, 09. svibnja 2018. godine

155.
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, 09.
svibnja 2018. godine, donosi

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
156.
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, 10.
svibnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o nabavi godišnje pretplate na portal
Poslovna.hr
Članak 1.

ODLUKU

Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 01/18.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

o nabavi usluge najma pozornice,
razglasa i aluminijske konstrukcije sa
krovom za Antunovačke dane
Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
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Članak 1.

OIB 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 38/18.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

Ovom Odlukom imenuje se
koordinator investitora na gradilištu k.č.br.
904/28 Izgradnja Poduzetničkog inkubatora
i akceleratora Antunovac.

Članak 2.
Članak 2.
Predmet nabave je: usluga najma
pozornice,
razglasa
i
aluminijske
konstrukcije s krovom za Antunovačke
dane.
Članak 3.

Za koordinatora investitora na
gradilištu za Izgradnja Poduzetničkog
inkubatora i akceleratora Antunovac
imenuje se Nataša Tramišak, mag. iur.

Pristigla je ponuda TOBLER d.o.o.,
Ljubljanska 9, Osijek, na iznos od
10.000,00 kn bez PDV-a.

Članak 3.
Ovom Odlukom ovlašćuje se
imenovana da će obavljati koordinaciju
poslova uz završetak izrade svih potrebnih
radnji
za Izgradnja
Poduzetničkog
inkubatora i akceleratora Antunovac.

Članak 4.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu s pozicije R072
Manifestacija „Antunovački dani“.

Članak 4.

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

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

KLASA: 302-01/16-01/11
URBROJ: 2158/02-01-18-465
U Antunovcu, 10. svibnja 2018. godine

KLASA: 380-01/18-01/02
URBROJ: 2158/02-01-18-2
U Antunovcu, 10. svibnja 2018. godine

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
158.

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.
svibnja 2018. godine, donosi

157.
Temeljem članka 45. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13 i 3/18), Općinski
načelnik Općine Antunovac dana 10.
svibnja 2018. godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o imenovanju koordinatora investitora
na gradilištu Izgradnja Poduzetničkog
inkubatora i akceleratora Antunovac

o nabavi usluge sakupljanja, utovara i
odvoza smeća sa deponije Jamača
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Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

ODLUKU
o izravnoj financijskoj potpori
KARATE KLUBU HRVATSKI
SOKOL
Članak 1.

Članak 2.

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.

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

Članak 2.

Pristigla je ponuda CONSULT KOP d.o.o., Kapucinska 25, Osijek, na
iznos od 68.400,00 kn bez PDV-a.

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

Ovim Prijedlogom predlaže se
davanje izravne financijske podrške
Korisniku sredstava u iznosu 2.000,00
kuna(slovima: dvijetisuće kuna).
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.

Članak 3.

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

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

Članak 4.

KLASA: 363-01/18-01/07
URBROJ: 2158/02-01-18-2
U Antunovcu, 16. svibnja 2018. godine

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog
dana od dana donošenja i objavit će se u
„Službenom glasniku Općine Antunovac“.

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

KLASA: 007-01/18-01/01
URBROJ: 2158/02-01-18-7
U Antunovcu, 26. ožujka 2018. godine

159.
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

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
160.
Temeljem članka 5. stavka 2. Pravilnika o
financiranju udruga iz Proračuna Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
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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

URBROJ: 2158/02-01-17-12
U Antunovcu, 04. svibnja 2018. godine
Općinski načelnik
Davor Tubanjski
161.
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

ODLUKU
o izravnoj financijskoj potpori
INTERNACIONALNOJ
POLICIJSKOJ ASOCIJALCIJI –
REGIONALNI KLUB IPA OSJEČKOBARANJSKA
Članak 1.
Prihvaća se zamolba Internacionalne
policijske asocijacije – regionalni klub IPA
Osječko-baranjske sa sjedištem u Osijeku,
Trg Lavoslava Ružičke (u daljnjem tekstu:
Korisnik sredstava), za jednokratnu
financijsku potporu radi pomoći za
organiziranje sportskih događaja.

ODLUKU
o izravnoj financijskoj potpori
UDRUZI dr. ANTE STARČEVIĆ TOVARNIK
Članak 1.

Članak 2.

Prihvaća se zamolba Udruge dr. Ante
Starčević - Tovarnik, sa sjedištem u
Tovarniku, M. Petrušića 39 (u daljnjem
tekstu: Korisnik sredstava), za jednokratnu
financijsku potporu humanitarnoj akciji za
kupnju invalidskih kolica za nepokretnog
Davora Nikšića.

Ovim Prijedlogom predlaže se
davanje izravne financijske podrške
Korisniku sredstava u iznosu 1.500,00 kuna
(tisućuipetsto kuna).
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 2.

Sredstva za financijsku podršku osigurana
su u Proračunu Općine Antunovac za 2018.
godinu, u programu Javne potpore
udrugama za razvoj civilnog društva,
Pozicija R205.

Ovim Prijedlogom predlaže se
davanje izravne financijske podrške
Korisniku sredstava u iznosu 1.000,00 kuna
(tisuću kuna).
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 4.

Članak 3.

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

Sredstva za financijsku podršku
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu, u programu
Javne potpore udrugama za razvoj civilnog
društva, Pozicija R205.

Članak 3.

KLASA: 007-01/18-01/01
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Članak 4.

sredstava kojim će se definirati prava i
obveze korisnika.

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 udrugama za razvoj civilnog
društva, Pozicija R205.

KLASA: 007-01/18-01/01
URBROJ: 2158/02-01-17-16
U Antunovcu, 07. svibnja 2018. godine
Općinski načelnik
Davor Tubanjski

Članak 4.

162.

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

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: 2158/02-01-17-19
U Antunovcu, 11. svibnja 2018. godine
Općinski načelnik
Davor Tubanjski

ODLUKU

163.

o izravnoj financijskoj potpori
KORDINACIJI UDRUGA
BRANITELJA I STRADALNIKA
DOMOVINSKOG RATA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE

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

Članak 1.
Prihvaća se zamolba Kordinacije
udruga
branitelja
i
stradalnika
Domovinskog rata Osječko-baranjske
županije, sa sjedištem u Osijeku, B. Kašića
8 (u daljnjem tekstu: Korisnik sredstava), za
jednokratnu financijsku potporu za pomoć u
akciji nabavke uređaja Neurofeedback za
potrebe Klinike za psihijatriju KBC Osijek.

ODLUKU
o izravnoj financijskoj potpori
SPORTSKOM KLUBU TATAMI
Članak 1.
Prihvaća se zamolba sportskog
kluba Tatami, sa sjedištem u Osijeku,
Kneza Trpimira 8 (u daljnjem tekstu:
Korisnik sredstava), za jednokratnu
financijsku potporu za pomoć u kupnji
švedskih ljestvi za djecu u sportskom klubu.

Članak 2.
Ovim Prijedlogom predlaže se
davanje izravne financijske podrške
Korisniku sredstava u iznosu 1.000,00 kuna
(tisuću kuna).
Općina Antunovac i korisnik
sredstava iz članka 1. ovog prijedloga
sklopiti će ugovor o izravnoj dodjeli
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Članak 2.

Javne potpore udrugama u športu, Pozicija
R201.

Ovim Prijedlogom predlaže se
davanje izravne financijske podrške
Korisniku sredstava u iznosu 1.500,00 kuna
(tisućuipetsto kuna).
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 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u Službenom
glasniku Općine Antunovac.
KLASA: 007-01/18-01/01
URBROJ: 2158/02-01-17-23
U Antunovcu, 21. svibnja 2018. godine

Članak 3.
Općinski načelnik
Davor Tubanjski

Sredstva za financijsku podršku
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2018. godinu, u programu

___________________________
„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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