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245.

ODLUKU

Temeljem članka 32. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik» Općine
Antunovac broj 2/13), Općinsko vijeće
Općine Antunovac na svojoj 3. sjednici
održanoj dana, 11. srpnja 2017. godine,
donosi

o odabiru najpovoljnije ponude u
postupku bagatelne nabave,
za predmet Izgradnja pješačke staze u
Školskoj ulici u Antunovcu
Članak 1.

IZMJENU RJEŠENJA

U postupku bagatelne nabave za
predmet Izgradnja pješačke staze u
Školskoj ulici u Antunovcu, Naručitelj
OPĆINA ANTUNOVAC, Antunovac, B.
Radića 4, MB 2568047 i OIB
30812410980,
odabire
se
ponuda
ponuditelja
CONSULT-KOP
d.o.o.,
Kapucinska 25, 31000 Osijek, te će se s
navedenim ponuditeljem sklopiti Ugovor o
javnoj nabavi.

o izboru Povjerenstva za procjenu šteta
od elementarne nepogode
Članak 1.
U rješenju o izboru Povjerenstvo za
procjenu šteta od elementarne nepogode
Općine Antunovac broj 6/17) članak 1.,
stavak 2., točka 1., 3. i 5. mijenja se i glasi:

Članak 2.

1. Ivan Varnica, za predsjednika,
3. Ljubica Busak, za člana,
5. Davor Glavica, za člana.

Predmet nabave je Izgradnja
pješačke staze u Školskoj ulici u
Antunovcu.

Članak 2.

Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku» Općine Antunovac i na
internetskoj stranici Općine Antunovac.

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

KLASA: 022-01/17-01/03
URBROJ: 2158/02-01-17-32
U Antunovcu, 11. srpnja 2017. godine

Članak 4.
Procijenjena vrijednost nabave je
316.000,00 kn bez PDV-a.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu na poziciji
R060, R060-2 – Izgradnja nogostupa i
R060-1 Pješački prijelazi.

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Matijević
246.
Temeljem članka 32. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13) i članka 4.
Pravilnika o provedbi postupka bagatelne
nabave
(„Službeni
glasnik
Općine
Antunovac“ broj 3/14), Općinsko vijeće
Općine Antunovac na svojoj 3. sjednici
održanoj dana 11. srpnja 2017. godine,
donosi

Članak 5.
U zakonskom roku pristigle su tri
(3) valjane ponude od:
1. ŠTEFIČEK GRUPA d.o.o.,
Ribnjačka 16, Jelisavac, 31500
Našice, s ukupnom cijenom ponude
u iznosu 259.536,10 kn (bez PDV-
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Članak 10.

a), odnosno iznosu 324.420,12 kn (s
PDV-om),
2. VISIO d.o.o., Vinkovačka 118,
31000 Osijek, s ukupnom cijenom
ponude u iznosu 263.067,86 kn (bez
PDV-a), odnosno iznosu 328.834,82
kn (s PDV-om),
3. CONSULT-KOP
d.o.o.,
Kapucinska 25, 31000 Osijek, s
ukupnom cijenom ponude u iznosu
250.523,90 kn (bez PDV-a),
odnosno iznosu 313.154,87 kn (s
PDV-om).

Radi zaštite svojih prava, ponuditelj
koji je sudjelovao u postupku nadmetanja,
može u roku 5 (pet) dana od dana primitka
ove Odluke, uložiti žalbu na adresu Općina
Antunovac, B. Radića 4, 31216 Antunovac.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu dan
nakon dana objave u «Službenom Glasniku
Općine Antunovac».

Članak 6.

KLASA: 302-02/16-01/01
URBROJ: 2158/02-01-17-59
U Antunovcu, 11. srpnja 2017. godine

Pregled i ocjenu ponude obavili su
ovlašteni predstavnici javnog naručitelja:
1. Ivan Hampovčan dipl. iur.,
2. Ante Modrić, dipl. iur.

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Matijević

Članak 7.

247.
Temeljem članka 32. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13) i članka 4.
Pravilnika o provedbi postupka bagatelne
nabave
(„Službeni
glasnik
Općine
Antunovac“ broj 3/14), Općinsko vijeće
Općine Antunovac na svojoj 3. sjednici
održanoj dana 11. srpnja 2017. godine,
donosi

Pregledom i ocjenom ponuda
ovlašteni predstavnici naručitelja utvrdili su
da su pristigle ponude u potpunosti u skladu
sa dokumentacijom za nadmetanje i kao
takve prihvatljive.
Članak 8.
Glavni kriterij za odabir je najniža
cijena ponude uz ispunjavanje ostalih uvjeta
iz postupka javne nabave.
Odabrana je ponuda CONSULTKOP d.o.o., Kapucinska 25, 31000
Osijek.
Cijena odabrane ponude iznosi
250.523,90 kn (bez PDV-a), odnosno
iznosu 313.154,87 kn (s PDV-om).

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude u
postupku bagatelne nabave,
za predmet Izgradnja nove energetski
učinkovite javne rasvjete biciklističke
staze od Antunovca do Josipin dvora.
Članak 1.

Članak 9.

U postupku bagatelne nabave za
predmet Izgradnja nove energetski
učinkovite javne rasvjete biciklističke staze
od Antunovca do Josipin dvora., Naručitelj
OPĆINA ANTUNOVAC, Antunovac, B.
Radića 4, MB 2568047 i OIB
30812410980,
odabire
se
ponuda
ponuditelja ELEKTRO-VRATA d.o.o., J.J.
Strossmayera 153, 31000 Osijek, te će se s

Temeljem ove Odluke Općinski
načelnik Općine Antunovac potpisati će
Ugovor o javnoj nabavi s ponuditeljem.
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Članak 6.

navedenim ponuditeljem sklopiti Ugovor o
javnoj nabavi.

Pregled i ocjenu ponude obavili su
ovlašteni predstavnici javnog naručitelja:
3. Ivan Hampovčan dipl. iur.,
4. Ante Modrić, dipl. iur.

Članak 2.
Predmet nabave je Izgradnja nove
energetski učinkovite javne rasvjete
biciklističke staze od Antunovca do Josipin
dvora.

Članak 7.
Pregledom i ocjenom ponuda
ovlašteni predstavnici naručitelja utvrdili su
da su pristigle ponude u potpunosti u skladu
sa dokumentacijom za nadmetanje i kao
takve prihvatljive.

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

Članak 8.
Članak 4.
Glavni kriterij za odabir je najniža
cijena ponude uz ispunjavanje ostalih uvjeta
iz postupka javne nabave.
Odabrana je ponuda ELEKTROVRATA d.o.o., J.J. Strossmayera
153, 31000 Osijek.
Cijena odabrane ponude iznosi
478.998,00 kn (bez PDV-a), odnosno
iznosu 598.747,50 kn (s PDV-om).

Procijenjena vrijednost nabave je
500.000,00 kn bez PDV-a.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu na poziciji
R1036, R036-1, R036-4 – Izgradnja javne
rasvjete.
Članak 5.

Članak 9.
U zakonskom roku pristigle su tri
(3) valjane ponude od:
4. BEL TEL d.o.o., Biljska cesta 37,
31000 Osijek, s ukupnom cijenom
ponude u iznosu 490.352,85kn (bez
PDV-a), odnosno iznosu 612.941,06
kn (s PDV-om),
5. ELEKTRO-VRATA d.o.o., J.J.
Strossmayera 153, 31000 Osijek, s
ukupnom cijenom ponude u iznosu
478.998,00 kn (bez PDV-a),
odnosno iznosu 598.747,50 kn (s
PDV-om),
6. STRATOS d.o.o., Bednjanska
48, 31000 Osijek, s ukupnom
cijenom
ponude
u
iznosu
514.673,30 kn (bez PDV-a),
odnosno iznosu 643.341,62 kn (s
PDV-om).

Temeljem ove Odluke Općinski
načelnik Općine Antunovac potpisati će
Ugovor o javnoj nabavi s ponuditeljem.
Članak 10.
Radi zaštite svojih prava, ponuditelj
koji je sudjelovao u postupku nadmetanja,
može u roku 5 (pet) dana od dana primitka
ove Odluke, uložiti žalbu na adresu Općina
Antunovac, B. Radića 4, 31216 Antunovac.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu dan
nakon dana objave u «Službenom Glasniku
Općine Antunovac».
KLASA: 351-01/14-01/03
URBROJ: 2158/02-01-17-93
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Članak 3.

U Antunovcu, 11. srpnja 2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Matijević

Ponuditelj je dao ponudu u iznosu
od 610.300,00 kuna.
Povjerenstvo
za
odabir
najpovoljnijeg ponuditelja je utvrdilo da
ponuditelj, temeljem točke IX. Otvorenog
poziva
za
prodaju
neizgrađenog
građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine
Antunovac, Gospodarska zona Antunovac,
ostvaruje pravo na smanjenje cijene
zemljišta po slijedećim osnovama:
- proizvodnja opreme i strojeva te
proizvodnja gotovih metalnih proizvoda –
50%,
- zapošljavanje 7 i više djelatnika sa
područja Općine Antunovac – 30%,
- izvozno orijentirana tvrtka – 10%.
Utvrđuje se da kupoprodajna cijena
za neizgrađeno građevinsko zemljište
označeno u članku 1. ove Odluke iznosi
61.030,00 kuna.

248.
Temeljem članka 391. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(„Narodne novine“ broj 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01,
79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,
143/12 i 152/14), i članka 32. Statuta
Općine Antunovac („Službeni glasnik
Općine Antunovac“ broj 2/13), Općinsko
vijeće Općine Antunovac na svojoj 3.
sjednici održanoj dana 11. srpnja 2017.
godine, donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnije ponude za
prodaju neizgrađenog građevinskog
zemljišta u vlasništvu Općine
Antunovac, Gospodarska zona
Antunovac,
k. o. Antunovac k. č. br. 904/47

Članak 4.
Na temelju Odluke Općinskog
vijeća Općine Antunovac o izboru
najpovoljnije
ponude
za
prodaju
neizgrađenog građevinskog zemljišta u
vlasništvu Općine Antunovac, Gospodarska
zona Antunovac, Općinski načelnik Općine
Antunovac i podnositelj najpovoljnije
ponude sklopit će ugovor o kupoprodaji
neizgrađenog građevinskog zemljišta u
vlasništvu Općine Antunovac, Gospodarska
zona Antunovac.

Članak 1.
Prihvaća se ponuda za kupnju
neizgrađenog građevinskog zemljišta u
vlasništvu Općine Antunovac, Gospodarska
zona Antunovac, k.o. Antunovac k. č. br.
904/47:
- TRONIC d.o.o. za proizvodnju,
trgovinu i usluge, Raška 13a,
31000 Osijek.

Članak 5.

Članak 2.

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

Povjerenstvo
za
odabir
najpovoljnijeg ponuditelja utvrdilo je da je
za neizgrađeno građevinsko zemljište
označeno u članku 1. ove Odluke pristigla
jedna (1) ponuda te da početna
kupoprodajna cijena iznosi 610.185,00
kuna.

KLASA: 302-01/13-01/01
URBROJ: 2158/02-01-17-330
Antunovac, 11. srpnja 2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Matijević
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poziva
za
prodaju
neizgrađenog
građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine
Antunovac, Gospodarska zona Antunovac,
ostvaruje pravo na smanjenje cijene
zemljišta po slijedećim osnovama:
- proizvodnja, prerada i skladištenje
prehrambenih proizvoda i pića – 50%,
- zapošljavanje 7 i više djelatnika sa
područja Općine Antunovac – 30%,
- izvozno orijentirana tvrtka – 10%.
Utvrđuje se da kupoprodajna cijena
za neizgrađeno građevinsko zemljište
označeno u članku 1. ove Odluke iznosi
38.240,00 kuna.

249.
Temeljem članka 391. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(„Narodne novine“ broj 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01,
79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,
143/12 i 152/14), i članka 32. Statuta
Općine Antunovac („Službeni glasnik
Općine Antunovac“ broj 2/13), Općinsko
vijeće Općine Antunovac na svojoj 3.
sjednici održanoj dana 11. srpnja 2017.
godine, donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnije ponude za
prodaju neizgrađenog građevinskog
zemljišta u vlasništvu Općine
Antunovac, Gospodarska zona
Antunovac,
k. o. Antunovac k. č. br. 904/44

Članak 4.
Na temelju Odluke Općinskog
vijeća Općine Antunovac o izboru
najpovoljnije
ponude
za
prodaju
neizgrađenog građevinskog zemljišta u
vlasništvu Općine Antunovac, Gospodarska
zona Antunovac, Općinski načelnik Općine
Antunovac i podnositelj najpovoljnije
ponude sklopit će ugovor o kupoprodaji
neizgrađenog građevinskog zemljišta u
vlasništvu Općine Antunovac, Gospodarska
zona Antunovac.

Članak 1.
Prihvaća se ponuda za kupnju
neizgrađenog građevinskog zemljišta u
vlasništvu Općine Antunovac, Gospodarska
zona Antunovac, k.o. Antunovac k. č. br.
904/44:
- MALUS DOMESTICA d.o.o.
za poljoprivrednu proizvodnju,
trgovinu i usluge, Sv. Roka 40,
31000 Osijek.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Antunovac“.

Članak 2.

KLASA: 302-01/13-01/01
URBROJ: 2158/02-01-17-329
Antunovac, 11. srpnja 2017. godine

Povjerenstvo
za
odabir
najpovoljnijeg ponuditelja utvrdilo je da je
za neizgrađeno građevinsko zemljište
označeno u članku 1. ove Odluke pristigla
jedna (1) ponuda te da početna
kupoprodajna cijena iznosi 382.375,00
kuna.

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Matijević
250.
Temeljem članka 35. st. 2. i čl. 391.
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima („Narodne novine“ broj 91/96,
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00,
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,
153/09, 143/12 i 152/14) i članka 32. Statuta
Općine Antunovac („Službeni glasnik

Članak 3.
Ponuditelj je dao ponudu u iznosu
od 382.400,00 kuna.
Povjerenstvo
za
odabir
najpovoljnijeg ponuditelja je utvrdilo da
ponuditelj, temeljem točke IX. Otvorenog
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Općine Antunovac“ broj 2/13), Općinsko
vijeće Općine Antunovac na svojoj 3.
sjednici održanoj dana 11. srpnja 2017.
godine, donosi

III. TRAJANJE
NATJEČAJA I OBJAVA
Članak 3.

ODLUKU

Javni natječaj traje 8 (osam) dana od
dana objave u Narodnim novinama.
Pored objave u dnevnom glasilu
natječaj se objavljuje i na oglasnim pločama
i web stranici Općine Antunovac.

o raspisivanju Javnog natječaja za
prodaju neizgrađenog građevinskog
zemljišta u vlasništvu Općine Antunovac

I. PREDMET NATJEČAJA
I POČETNA CIJENA

IV. OTVARANJE PONUDA

Članak 1.

Članak 4.

Predmet javnog natječaja je prodaja
neizgrađenog građevinskog zemljišta u
vlasništvu Općine Antunovac, i to:
- k.č.br. 904/3, oranica Brijest, ZK
uložak 1086 u k.o. Antunovac, površine
3.241 m2.
Početna cijena je određena od strane
ovlaštenog procjenitelja građevinske struke
i iznosi 1.021.111,00 kuna.
Ponuda ne može biti niža od početne
cijene.

Otvaranje prispjelih ponuda je javno
u prostoru Općine Antunovac, ured
pročelnika, B. Radića 4, Antunovac.
Otvaranju ponuda može pristupiti
ponuditelj te zakonski zastupnik ili
punomoćnik ponuditelja uz predočenje
ovlaštenja ili punomoći.
Osobe koje pristupe javnom
otvaranju ponuda moraju imati dokaz o
uplaćenoj jamčevini.

V. NATJECATELJI

II. JAMČEVINA

Članak 5.
Članak 2.
Ponuditelji mogu biti domaće i
strane fizičke i pravne osobe, ako
ispunjavaju Zakonom predviđene uvjete za
stjecanje prava vlasništva.

Ponuditelji su dužni uplatiti
jamčevinu u visini od 10% početne cijene
nekretnine, na žiro račun Općine Antunovac
- IBAN: HR40 2340 0091 8002 0000 5,
otvoren kod PRIVREDNE BANKE
ZAGREB d.d., s pozivom na broj:
68
7722 - OIB ponuditelja
uz napomenu „Jamčevina za kupovinu
nekretnine Općine Antunovac“.
Jamčevina se vraća natjecateljima
koji nisu uspjeli u natječaju.
Jamčevina će se u slučaju
odustajanja u bilo kojoj fazi natječajnog
postupka nakon otvaranja ponuda, smatrati
odustatninom.

VI. SADRŽAJ PONUDE
Članak 6.
Ponuditelji su dužni u pisanoj ponudi:
- navesti naziv pravne osobe,
sjedište, OIB, ime odgovorne
osobe,
- navesti zemljište k.č.br. i
površinu.
- navesti iznos ponude u kunama,
- navesti način plaćanja,

299

-

pozvati se na ispunjavanje
kriterija kao razlog za smanjenje
cijene.
Ponuditelji moraju priložiti slijedeće
dokumente:
- dokaz registracije tvrtke, Izvod
iz sudskog ili obrtnog registra,
- presliku Obrtnice za obrtnike,
- podatke o odgovornoj osobi,
- presliku
osobne
iskaznice
odgovorne osobe,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini,
- presliku žiro računa,
- potvrda Porezne uprave o
plaćenim
porezima
i
doprinosima,
- dokaz o nepostojanju duga
prema Općini Antunovac,
- završni račun za prethodne dvije
godine, sa svim prilozima,
- poslovni plan sa objašnjenjem
elemenata koji omogućuju
smanjenje cijene (planirana
djelatnost, broj novo zaposlenih,
izvoz),
- plan izgradnje s okvirnim
rokovima,
- izjavu
o
prvenstvenom
zapošljavanju
radnika
sa
područja Općine Antunovac,
- izjavu da prihvaćaju sve uvjete i
pravila natječaja.

-

-

izgradnja namjenskog objekta
shodno odredbama Prostornog
plana Općine Antunovac,
ishođenje građevinske dozvole
u roku od godinu dana,
početak gradnje u roku od dvije
godine,
zabrana otuđenja zemljišta 10
godina,
pravo prvokupa Općine
Antunovac.

VIII. POVJERENSTVO ZA
ODABIR
Članak 9.
U
Povjerenstvo
za
odabir
najpovoljnijeg ponuditelja, na temelju
kriterija odabira, imenuju se slijedeći
članovi:
- Ivan Hampovčan, predsjednik
povjerenstva,
- Nataša
Tramišak,
član
povjerenstva,
- Zlatko
Matijević,
član
povjerenstva.
Zapisničar Povjerenstva za odabir
najpovoljnijeg ponuditelja je Anita Ćorić.
Članak 10.
Najpovoljnijeg
ponuditelja
će
odabrati
Povjerenstvo
za
odabir
najpovoljnijeg ponuditelja te predložiti
Općinskom vijeću donošenje Odluke o
najpovoljnijem natjecatelju.
Ocjena, analiza i rangiranje
pristiglih ponuda izvršiti će se u roku od 15
(petnaest) dana od dana javnog otvaranja
ponuda.

VII. OBVEZE KUPCA
Članak 7.
Izabrani ponuditelj dužan je uplatiti
ukupnu cijenu za predmetnu nekretninu u
roku od 8 (osam) dana od dana potpisa
Kupoprodajnog ugovora.
Porez na promet nekretnina kao i
ostale troškove vezane uz kupnju i prijenos
prava vlasništva snosi kupac.
Članak 8.

IX. KRITERIJI IZBORA
PONUDE
Članak 11.

Ponuditelj
koji
bude
dao
najpovoljniju
ponudu
dužan
je
kupoprodajnim
ugovorom
preuzeti
slijedeće obveze:

Kriterij za odabir najpovoljnijeg
ponuditelja je ponuda sa prihvatljivim
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programom koji osigurava stvaranje
dodatne vrijednosti, temeljem ocjene
planirane namjene zemljišta, planirane
poslovne aktivnosti, visine ulaganja i broja
novozaposlenih radnika, nakon čega se od
tako utvrđenih prihvatljivih ponuda odabire
ponuda ponuditelja sa najviše ponuđenom
cijenom.
Prihvatljivijom ponudom smatra se
ponuda koja zadovoljava sve uvjete
natječaja.

-

arhitektonske djelatnosti i
inženjerstvo,
ispitivanje
i
analiza,
- informacijske
uslužne
djelatnosti,
- znanstveno istraživanje i razvoj.
Pravo na smanjenje cijene zemljišta
za 30%, ostvaruju ponuditelji koji se bave
slijedećim djelatnostima:
- proizvodnja tekstila i odjeće,
- proizvodnja
kemikalija
i
kemijskih proizvoda,
- proizvodnja proizvoda od gume
i kože,
- ostale
proizvodne
i
prerađivačke djelatnosti.
Pravo na smanjenje cijene zemljišta
za 20%, ostvaruju ponuditelji koji se bave
slijedećim djelatnostima:
- uslužne i trgovačke djelatnosti,
- ostale djelatnosti.
Pravo na smanjenje cijene zemljišta
ostvaruju ponuditelji koji će zaposliti
djelatnike sa područja Općine Antunovac:
- koji će zaposliti 1-3 djelatnika –
10%,
- koji će zaposliti 4-6 djelatnika –
20%,
- koji će zaposliti 7 i više
djelatnika – 30%.
Pravo na smanjenje cijene zemljišta
ostvaruju ponuditelji koji su izvozno
orijentirani – 10%.
Navedeni kriteriji mogu se zbrajati
kumulativno do maksimalno 90% prava na
smanjenje cijene.

Članak 12.
Pravo prvenstva kupnje ima
ponuditelj koji se bavi proizvodnom
djelatnošću i preuzme obvezu prvenstvenog
zapošljavanja
stanovnika
Općine
Antunovac, te svrhom i veličinom projekta
podiže nivo kvalitete življenja stanovnika
Općine.

X.
KRITERIJI
ZA
SMANJENJE
CIJENE
ZEMLJIŠTA
Članak 13.
Pravo na smanjenje cijene zemljišta
za 50%, ostvaruju ponuditelji koji se bave
slijedećim djelatnostima:
- proizvodnja,
prerada
i
skladištenje
prehrambenih
proizvoda i pića,
- proizvodnja opreme i strojeva,
- proizvodnja gotovih metalnih
proizvoda,
- prerada drva i proizvodnja
proizvoda od drveta,
- proizvodnja proizvoda od
plastike i pvc-a,
- proizvodnja papira i proizvoda
od papira,
- proizvodnja
računala,
elektroničke i optičke opreme,
- računalno
programiranje,
savjetovanje
i
djelatnosti
povezane s njima,

XI.
SKLAPANJE
UGOVORA I PLAĆANJE
Članak 14.
Nakon što Povjerenstvo za odabir
najpovoljnijeg
ponuditelja,
analizira
pristigle ponude i Općinsko Vijeće odabere
najprihvatljiviju
ponudu,
odabrani
ponuditelj je obvezan potpisati ugovor sa
Općinom Antunovac.
Odabrani ponuditelj je obvezan
potpisati ugovore sa Općinom u roku od 8
301

(osam) dana od dana dostave Odluke o
izboru
najprihvatljivije
ponude,
u
protivnom će se smatrati da je odustao od
natječaja te gubi pravo na povrat jamčevine.
Kupoprodajni ugovor u ime Općine
Antunovac potpisuje Općinski načelnik.

XIII. PREDAJA PONUDA
Članak 20.
Ponude se predaju osobno u
pisarnici Općine Antunovac radnim danom
od 08.00 do 15.00 sati ili preporučeno
poštom u zatvorenom omotu s naznakom –
„JAVNI NATJEČAJ za prodaju
nekretnine
u
vlasništvu
Općine
Antunovac - NE OTVARATI“, na adresu
B. Radića 4, 31216 Općina Antunovac.
Nepravovremene, nepotpune ili
neuredne ponude neće se razmatrati.
Sve informacije o ovom natječaju,
kao i obrazac ponude mogu se dobiti radnim
danom od 8,00 sati do 15,00 sati na telefon
031/278-022 ili na adresi sjedišta Općine
Antunovac, B. Radića 4, Antunovac.

Članak 15.
Kupac stječe pravo vlasništva nad
nekretninom koja je predmet natječaja
uknjižbom Kupoprodajnog ugovora u
zemljišne knjige, nakon što je u cijelosti
platio kupoprodajnu cijenu za nekretninu.

XII. OSTALI UVJETI
Članak 16.
Prodavatelj pridržava pravo da ne
prihvati ni jednu od prispjelih ponuda, bez
obveze navođenja razloga neprihvaćanja i
bez obveze nadoknade bilo kakvih
troškova, uz obvezu povrata jamčevine.

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.

Članak 17.

O Odluci o odabiru bit će upoznati
svi ponuditelji u dijelu koji se odnosi na
njihovu ponudu.

Nekretnina se kupuje po sistemu
„viđeno-kupljeno“,
što
isključuje
mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

Članak 22.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu idući
dan nakon dana objave u «Službenom
glasniku Općine Antunovac».

Troškove imovinsko pravnih odnosa
vezanih za pitanje ulaska u posjed snosi
kupac.

KLASA: 302-01/13-01/01
URBROJ: 2158/02-01-17-331
Antunovac, 11. srpnja 2017. godine

Članak 19.

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Matijević

Pravo sudjelovanja na natječaju
nemaju osobe koje ne ispunjavanju obveze
prema Općini Antunovac te imaju prema
Općini Antunovac dugovanje po bilo kojoj
osnovi.

251.
Temeljem članka 15. stavak 2.
Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine»
broj 120/16) i članka 45. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13), Općinski načelnik
Općine Antunovac dana, 26. lipnja 2017.
godine, donosi
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252.

ODLUKU

Temeljem članka. 45. Statuta
Općine Antunovac («Službeni glasnik
Općine Antunovac» broj 2/13), Općinski
načelnik Općine Antunovac dana 26. lipnja
2017. godine, donosi

o nabavi usluge servisa VW teretnog
vozila u vlasništvu Općine Antunovac
Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 32/17.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

ODLUKU
o nagrađivanju odličnih učenika OŠ
Antunovac
Članak 1.
Općinski načelnik donosi Odluku o
nagrađivanju 9 učenika OŠ Antunovac koji
su s odličnim uspjehom, tijekom svih osam
godina, završili školovanje.
Nagradit će se slijedeći učenici:
1. Nikolina Augustinović, 8.a,
2. Josip Ćatić, 8.a,
3. Dunja Štefanko, 8.a,
4. Mirta Bošković, 8.b,
5. Ivan Bregović, 8.b,
6. Ana Fehervari, 8.b,
7. Ana Brezinščak, 8.b,
8. Stjepan Kovačević, 8.b,
9. Patricija Jukić, 8.b

Članak 2.
Predmet nabave je: nabava usluge
servisa VW teretnog vozila u vlasništvu
Općine Antunovac.
Članak 3.
Pristigla je ponuda REMIX d.o.o.,
Sv. L. B. Mandića 22, Osijek, na iznos od
6.399,58 kn bez PDV-a.
Članak 4.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu, s pozicije R013
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Članak 2.
Svaki učenik bit će nagrađen sa
1.000,00 kn iz Proračuna Općine
Antunovac sa pozicije R113 Pomoć
obiteljima i djeci u novcu.

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

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Antunovac».

KLASA: 453-01/17-01/02
URBROJ: 2158/02-01-17-7
U Antunovcu, 26. lipnja 2017. godine

KLASA: 602-01/17-01/02
URBROJ: 2158/02-01-17-02
U Antunovcu, 26. lipnja 2017. godine

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
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Općine Antunovac dana, 29. lipnja 2017.
godine, donosi

253.
Temeljem članaka 11. i 12. Odluke
o socijalnoj skrbi na području Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 7/14) i članka 45. Statuta
Općine Antunovac («Službeni glasnik
Općine Antunovac» broj 2/13), Općinski
načelnik Općine Antunovac donosi dana,
30. lipnja 2017. godine

ODLUKU
o nabavi pokretne skele
Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 20/17.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

ODLUKU
o jednokratnoj novčanoj pomoći Moniki
Pavošević za troškove opremanja učenika

Članak 1.
Općinski načelnik odobrava Moniki
Pavošević iz Antunovca, A. Starčevića 16,
OIB: 02284382821 jednokratnu novčanu
pomoć u iznosu od 2.000,00 kn, koja će biti
uplaćena
na
račun
HR5225000093221035153.

Članak 2.
Predmet nabave je: nabava
pokretne ljestve skele i pomičnog kotača.
Članak 3.

Članak 2.

Pristigla je ponuda PEVEC d.d.,
Savska cesta 84, Sesvete, na iznos od
3.766,35 kn bez PDV-a.

Sredstva će se osigurati iz Proračuna
Općine Antunovac za 2017. godinu sa
pozicije R113 Pomoć obiteljima i djeci u
novcu.

Članak 4.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu s pozicije R055
Oprema – javne površine.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Antunovac».

Članak 5.

KLASA: 053-01/17-01/01
URBROJ: 2158/02-01-17-92
U Antunovcu, 30. lipnja 2017. godine

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

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

KLASA: 330-01/17-01/01
URBROJ: 2158/02-01-17-23
U Antunovcu, 29. lipnja 2017. 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), Općinski načelnik

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

254.
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Općinski načelnik
Davor Tubanjski

255.
Temeljem članka 15. stavak 2.
Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine»
broj120/16) i članka 45. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13), Općinski načelnik
Općine Antunovac dana, 06. srpnja 2017.
godine, donosi

256.
Temeljem članaka 11. i 12. Odluke
o socijalnoj skrbi na području Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 7/14) i članka 45. Statuta
Općine Antunovac («Službeni glasnik
Općine Antunovac» broj 2/13), Općinski
načelnik Općine Antunovac, dana, 7. srpnja
2017. godine, donosi

ODLUKU
o nabavi HP prijenosnog računala
Članak 1.

ODLUKU

Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 12/17.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

o jednokratnoj novčanoj pomoći Mariji
Dobrošević

Članak 1.
Općinski načelnik odobrava Mariji
Dobrošević iz Antunovca, jednokratnu
novčanu pomoć u iznosu od 2.000,00 kn.

Članak 2.

Članak 2.

Predmet nabave je: nabava HP
prijenosnog računala.

Sredstva će se osigurati iz Proračuna
Općine Antunovac za 2017. godinu sa
pozicije R113 Pomoć obiteljima i djeci u
novcu.

Članak 3.
Pristigla je ponuda OFIR d.o.o.,
Ramska 20, Osijek, na iznos od 4.239,00 kn
bez PDV-a.

Članak 3.

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 2017. godinu sa pozicije
R028 Uredska oprema.

KLASA: 053-01/17-01/01
URBROJ: 2158/02-01-17-95
U Antunovcu, 7. srpnja 2017. godine

Članak 5.

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Antunovac».
KLASA: 650-01/17-01/01
URBROJ: 2158/02-01-17-06
U Antunovcu, 06. srpnja 2017. godine
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257.

KLASA: 214-01/17-01/03
URBROJ: 2158/02-01-17-4
U Antunovcu, 7. srpnja 2017. 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), Općinski načelnik
Općine Antunovac dana, 7. srpnja 2017.
godine, donosi

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
258.
Na temelju članka 5. Zakona o
javnoj nabavi („Narodne novine“ broj
120/16) i članka 45. Statuta Općine
Antunovac („Službeni glasnik Općine
Antunovac“ broj 2/13), Općinski načelnik
Općine Antunovac, dana 30. lipnja 2017.
godine, donosi

ODLUKU
o nabavi promidžbenog materija za 90
godina DVD - a Ivanovac
Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 38/17.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

PRAVILNIK
o provedbi postupka jednostavne
nabave

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Članak 2.

U svrhu poštivanja osnovnih načela
javne nabave, te zakonitog, namjenskog i
svrhovitog trošenja proračunskih sredstava,
ovim Pravilnikom uređuje se postupak koji
prethodi stvaranju ugovornog odnosa za
nabavu robe i/ili usluga procijenjene
vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za
nabavu radova procijenjene vrijednosti do
500.000,00 kuna (u daljnjem tekstu:
jednostavna nabava) za koje sukladno
odredbama Zakona o javnoj nabavi ne
postoji obveza provedbe postupaka javne
nabave.
U provedbi postupaka jednostavne
nabave obvezno je primjenjivati i druge
važeće zakonske i podzakonske akte, a koji
se odnose na pojedini predmet nabave u
smislu posebnih zakona (npr. Zakon o
obveznim odnosima, Zakon o prostornom
uređenju i gradnji, i dr.).
Procijenjena vrijednost nabave je
vrijednost nabave izražena bez PDV-a.

Predmet nabave je: nabava
promidžbenog materijala za 90 godina
DVD - a Ivanovac.
Članak 3.
Pristigla je ponuda Primaris d.o.o.,
Plješevička 32, Osijek, na iznos od 6.370,00
kn bez PDV-a.
Članak 4.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu s pozicije
R014c – Usluge promidžbe i informiranja protokol.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Antunovac».
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II.

nabave, te podatke stručnom povjerenstvu
za jednostavnu nabavu.

PROVEDBA POSTUPKA
JEDNOSTAVNE NABAVE
PROCIJENJENE
VRIJEDNOSTI MANJE OD
70.000,00 KUNA

Članak 4.
Pripremu i provedbu postupaka
jednostavne nabave procijenjene vrijednosti
jednake ili veće od 70.000,00 kuna provodi
stručno povjerenstvo za jednostavnu
nabavu koje za svaki pojedini postupak
nabave imenuje odgovorna osoba javnog
naručitelja Odlukom iz članka 3. ove
Odluke.
Stručno
povjerenstvo
za
jednostavnu nabavu ima slijedeće obveze i
ovlasti:
- priprema
postupka
nabave
(dokumentacija, troškovnici i dr.),
- provedba postupka nabave (slanje i
objava poziva za dostavu ponuda,
otvaranje ponuda i sastavljanje
Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni
ponuda),
- utvrđivanje prijedloga Odluke o
odabiru ili Odluke o poništenju
postupka nabave na osnovi rezultata
pregleda i ocjene ponuda.

Članak 2.
Nabava radova, roba i usluga
procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00
kuna provodi se izdavanjem narudžbenice
jednom
gospodarskom
subjektu.
Narudžbenicu potpisuje Općinski načelnik
Općine Antunovac. Zavisno o predmetu
nabave može se zaključiti i ugovor.
Narudžbenica i/ili Ugovor obvezno
sadrži podatke o: naručitelju, vrsti
roba/radova/usluga koje se nabavljaju, uz
detaljnu specifikaciju jedinica mjere,
količina, jediničnih cijena te ukupnih
cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i roku
plaćanja,
gospodarskom
subjektudobavljaču.
Ovisno o predmetu nabave,
narudžbenica i/ili ugovor mogu sadržavati,
sukladno odredbama Zakona, podatke o
jamstvu za izvršenje predmeta nabave i
ugovornoj kazni.
O izdanim narudžbenicama i
ugovorima obavezno se vodi evidencija.

III.

Članak 5.
Postupak jednostavne
nabave
procijenjene vrijednosti jednake ili veće od
70.000,00 kuna provodi se pozivom za
dostavu ponuda od najmanje 3 (slovima: tri)
gospodarska subjekta. Iznimno, ovisno o
prirodi predmeta nabave i razini tržišnog
natjecanja
(odvjetničke
usluge,
javnobilježničke usluge, zaštita isključivih
prava i sl.), poziv za dostavu ponuda može
se uputiti samo 1 (slovima: jednom)
gospodarskom subjektu.
Poziv za dostavu ponuda upućuje se
na način koji omogućuje dokazivanje da je
isti zaprimljen od strane gospodarskog
subjekta (dostavnica, povratnica, potvrda emailom, izvješće o uspješnom slanju
telefaksom i sl.).
Poziv za dostavu ponuda mora
sadržavati: podatke o javnom naručitelju,
opis predmeta nabave, procijenjenu

PROVEDBA POSTUPKA
JEDNOSTAVNE NABAVE
PROCIJENJENE
VRIJEDNOSTI JEDNAKE
ILI VEĆE OD 70.000,00
KUNA
Članak 3.

Postupak
jednostavne
nabave
započinje danom donošenja Odluke o
početku postupka jednostavne nabave koju
donosi
Općinski
načelnik
Općine
Antunovac.
Odluka iz stavka 1. ovog članka
sadrži podatke o naručitelju, nazivu,
predmetu nabave, procijenjenoj vrijednosti
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Članak 8.

vrijednost nabave, kriterij za odabir ponude,
rok, način i uvjete plaćanja, rok valjanosti
ponude, uvjete i zahtjeve koje ponuditelji
trebaju ispuniti, vrstu, sredstvo i uvjete
jamstva (ako se traži), rok za dostavu
ponude, način dostavljanja ponude, adresu
na koju se ponude dostavljaju, kontakt
osobu, broj telefona i adresu elektroničke
pošte.
Rok za dostavu ponuda ne smije biti
kraći od 10 (slovima: deset) dana od dana
upućivanja poziva za dostavu ponuda.

Na osnovi rezultata pregleda i
ocjene ponuda donosi se Odluka o odabiru
najpovoljnije ponude.
Za donošenje Odluke o odabiru
dovoljna je jedna prihvatljiva ponuda.
Odluka o odabiru obvezno sadrži:
podatke o javnom naručitelju, predmetu
nabave, naziv ponuditelja čija je ponuda
odabrana za sklapanje Ugovora, cijenu
nabave bez PDV-a, razloge isključenja
ponuditelja, razloge odbijanja ponuda,
datum donošenja Odluke o odabiru i potpis
odgovorne osobe.

Članak 6.
U pozivu za dostavu ponuda javni
naručitelj može odrediti razloge za
isključenje ponuditelja, uvjete sposobnosti
ponuditelja (pravne, financijske, tehničke i
stručne) te vrstu, sredstvo i uvjete jamstva,
a sve u skladu sa odredbama Zakona o
javnoj nabavi.

Članak 9.
Na osnovi rezultata pregleda i
ocjene ponuda od strane stručnog
povjerenstva za jednostavnu nabavu, tijelo
ovlašteno po Zakonu i Statutu Općine
Antunovac donosi Odluku o odabiru ili
Odluku o poništenju postupka nabave.

Članak 7.
Postupak jednostavne nabave može
se poništiti ako:
- postanu poznate okolnosti zbog kojih
ne bi došlo do pokretanja postupka
jednostavne nabave da su bile poznate
prije,
- postanu poznate okolnosti zbog kojih bi
došlo do sadržajno bitno drugačijeg
poziva za dostavu ponuda da su bile
poznate prije.
Postupak jednostavne nabave mora
se poništiti ako:
- nije pristigla nijedna ponuda,
- nakon isključenja ponuditelja ili
odbijanja ponuda ne preostane nijedna
valjana ponuda.
Ako postoje razlozi za poništenje
postupka jednostavne nabave, Općinski
načelnik Općine Antunovac bez odgode
donosi Odluku o poništenju postupka
jednostavne nabave.

Članak 10.
Odluka o odabiru najpovoljnije
ponude ili Odluka o poništenju postupka
jednostavne nabave obvezno se dostavlja
svakom ponuditelju na dokaziv način
(dostavnica, povratnica, izvješće o
uspješnom slanju telefaksom, potvrda emailom i sl.).

IV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Članak 11.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika
prestaje važiti Pravilnik o provedbi
postupka
bagatelne
javne
nabave
(«Službeni glasnik Općine Antunovac» broj
3/14).
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Članak 12.

Članak 2.

Postupci započeti prema odredbama
Pravilnika o provedbi postupka bagatelne
javne nabave («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 3/14) do stupanja na snagu
ovog Pravilnika, dovršiti će se prema
odredbama toga Pravilnika.

Predmet nabave je: nabava usluge
vatrometa povodom humanitarnog koncerta
dana 18.08.2017. godine.
Članak 3.
Pristigla je ponuda GALVO d.o.o.,
Dubrovačka 31, Višnjevac, na iznos od
5.000,00 kn bez PDV-a.

Članak 13.
Pravilnik će se objaviti u
„Službenom glasniku Općine Antunovac“,
a primjenjuje se od 01.07.2017. godine.

Članak 4.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu s pozicije
R014c Usluge promidžbe i informiranjaprotokol.“.

KLASA: 011-01/17-01/01
URBROJ: 2158/02-01-17-1
Antunovac, 30. lipnja 2017. godine
Općinski načelnik
Davor Tubanjski

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

259.
Temeljem članka 15. stavak 2.
Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine»
broj 120/16) i članka 45. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13), Općinski načelnik
Općine Antunovac dana 11. srpnja 2017.
godine, donosi

KLASA: 380-01/17-01/03
URBROJ: 2158/02-01-17-2
U Antunovcu, 11. srpnja 2017. godine
Općinski načelnik
Davor Tubanjski

ODLUKU

260.

o nabavi usluge vatrometa povodom
humanitarnog koncerta
dana 18.08.2017. 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), Općinski načelnik
Općine Antunovac dana 6. srpnja 2017.
godine, donosi

Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 36/17.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

ODLUKU
o nabavi usluge izrade elaborata
Procjena rizika od velikih nesreća
Članak 1.
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Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 86/17.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

ODLUKU
o nabavi i ugradnji klima uređaja u DV
Snjeguljica Ivanovac
Članak 1.

Članak 2.

Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 25/17.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

Predmet nabave je: nabava usluge
izrade elaborata Procjena rizika od velikih
nesreća.
Članak 3.
Pristigla je ponuda ZAVOD ZA
UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d. d.
OSIJEK, Trg Lava Mirskog 3/III, na iznos
od 19.000,00 kn bez PDV-a.

Članak 2.
Predmet nabave je: nabava i
ugradnja klima uređaja u DV Snjeguljica
Ivanovac.

Članak 4.

Članak 3.

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu s pozicije R108
Izrada dokumentacije.

Pristigla je ponuda BZ TIM
ORLOVI za graditeljstvo i usluge, A.G.
Matoša 8, Antunovac na iznos od 5.902,00
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 2017. godinu sa pozicije
R155 Opremanje vrtića.

KLASA: 810-01/17-01/01
URBROJ: 2158/02-01-17-15
U Antunovcu, 6. srpnja 2017. godine

Članak 5.

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

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

261.
Temeljem članka 15. stavak 2.
Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine»
broj 120/16) i članka 45. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13), Općinski načelnik
Općine Antunovac, dana 30. lipnja 2017.
godine, donosi

KLASA: 372-01/17-01/01
URBROJ: 2158/02-01-17-18
U Antunovcu, 30. lipnja 2017. godine
Općinski načelnik
Davor Tubanjski
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262.

KLASA: 372-01/17-01/02
URBROJ: 2158/02-01-17-4
U Antunovcu, 7. srpnja 2017. 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), Općinski načelnik
Općine Antunovac dana, 7. srpnja 2017.
godine, donosi

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
263.
Temeljem članka 15. stavak 2.
Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine»
broj 120/16) i članka 45. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13), Općinski načelnik
Općine Antunovac dana, 7. srpnja 2017.
godine, donosi

ODLUKU
o nabavi usluge servisa klima uređaja u
prostorijama Općine Antunovac
Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 34/17.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

ODLUKU
o nabavi usluge servisa rashladnih
komora u mrtvačnicama
Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 34/17.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

Članak 2.
Predmet nabave je: nabava usluge
servisa klima uređaja u prostorijama Općine
Antunovac.
Članak 3.

Članak 2.
Pristigla je ponuda BZ TIM
ORLOVI, za graditeljstvo i usluge, A. G.
Matoša 8, 31216 Antunovac na iznos
2.250,00 kn bez PDV-a.

Predmet nabave je: nabava usluge
servisa rashladnih komora u mrtvačnicama.
Članak 3.

Članak 4.
Pristigla je ponuda BZ TIM
ORLOVI, za graditeljstvo i usluge, A. G.
Matoša 8, 31216 Antunovac na iznos
1.000,00 kn bez PDV-a.

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu, s pozicije R013
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Članak 4.
Članak 5.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu, s pozicije R013
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Antunovac».
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Pristigla je ponuda BRICKING
d.o.o., Jablanova 26, Osijek, na iznos od
1.916,25 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 2017. godinu sa pozicije
R051 Materijal za održavanje.

KLASA: 372-01/17-01/02
URBROJ: 2158/02-01-17-5
U Antunovcu, 7. srpnja 2017. godine

Članak 5.
Općinski načelnik
Davor Tubanjski

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

264.
Temeljem članka 15. stavak 2.
Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine»
broj 120/16) i članka 45. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13), Općinski načelnik
Općine Antunovac dana 10. srpnja 2017.
godine, donosi

KLASA: 363-01/17-01/07
URBROJ: 2158/02-01-17-9
U Antunovcu, 10. srpnja 2017. godine
Općinski načelnik
Davor Tubanjski
265.

ODLUKU

Temeljem članka 15. stavak 2.
Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine»
broj 120/16) i članka 45. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13), Općinski načelnik
Općine Antunovac dana, 11. srpnja 2017.
godine, donosi

o nabavi pijeska za pješčanike u dječjim
parkovima u Antunovcu
i odbojkaška igrališta na NK Vitez
Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 21/17.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

ODLUKU
o nabavi usluge provođenja stručnog
nadzora građenja nad izvođenjem
radova na izgradnji pješačke staze u
Školskoj ulici

Članak 2.

Članak 1.

Predmet nabave je: nabava pijeska
za pješčanike u dječjim parkovima u
Antunovcu i odbojkaška igrališta na NK
Vitez.

Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 40/17.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

Članak 3.

Članak 2.
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Predmet nabave je: nabava usluge
provođenja stručnog nadzora građenja nad
izvođenjem radova na izgradnji pješačke
staze u Školskoj ulici.
Članak 3.
Pristigla je ponuda PLANUM
PROJEKT d.o.o., Kralja Tomislava 51a,
Beli Manastir, na iznos od 7.700,00 kn bez
PDV-a.
Članak 4.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu s pozicije R017
Intelektualne i osobne usluge.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Antunovac».
KLASA: 340-01/15-01/06
URBROJ: 2158/02-01-17-11
U Antunovcu, 11. srpnja 2017. godine
Općinski načelnik
Davor Tubanjski
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„Službeni glasnik Općine Antunovac“ službeno glasilo Općine Antunovac
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Za izdavača: Ante Modrić, v. d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
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Tisak: Općina Antunovac
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