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312.

o usvajanju Procjene rizika od velikih
nesreća za područje Općine Antunovac

Temeljem članka 17. Zakona o
sustavu civilne zaštite («Narodne novine»
broj 82/15) i članka 32. Statuta Općine
Antunovac („Službeni glasnik Općine
Antunovac“ broj 2/13), Općinsko vijeće
Općine Antunovac na svojoj 5. sjednici
održanoj dana, 30. listopada 2017. godine,
donosi

Članak 1.
Općinsko
vijeće
Općine
Antunovac usvaja Procjenu rizika od
velikih nesreća za područje Općine
Antunovac koju je izradila tvrtka Zavod za
unapređivanje sigurnosti d.d. iz Osijeka.

ZAKLJUČAK
434

Članak 2.

poljoprivrednu proizvodnju; mjere za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina te mjere zaštite od požara koje se
moraju provoditi da bi se spriječila pojava i
širenje požara pri spaljivanju otpadnih
materijala na poljoprivrednim zemljištu.

Ovaj Zaključak stupa na snagu
osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Općine Antunovac“.
KLASA: 810-01/17-01/01
URBROJ: 2158/02-01-17-36
U Antunovcu, 30. listopada 2017. godine

Članak 2.
Poljoprivrednim
zemljištem
smatraju se sljedeće poljoprivredne
površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci,
voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci,
trstici i močvare kao i drugo zemljište koje
se
može
privesti
poljoprivrednoj
proizvodnji.
Pod poljoprivrednim rudinama
smatraju se parcele na određenom lokalitetu
odnosno zaokružena cjelina parcela.

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Matijević
313.
Temeljem članka 10. stavka 1. i
članka 12. stavka 1. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu («Narodne
novine» broj 39/13, 48/15), članka 4.
Pravilnika o agrotehničkim mjerama
(«Narodne novine» broj 142/13), članka 8.
stavka 2. Zakona o zaštiti od požara
(«Narodne novine» broj 92/10), te članka
32. Statuta Općine Antunovac („Službeni
glasnik Općine Antunovac“ broj 2/13),
Općinsko vijeće Općine Antunovac na
svojoj 5. sjednici održanoj dana, 30.
listopada 2017. godine, donosi

Zemljište u građevinskom području
i zemljište izvan tog područja predviđeno
dokumentima prostornog uređenja za
izgradnju koristi se do privođenja
nepoljoprivrednoj
namjeni,
kao
poljoprivredno zemljište i mora se održavati
sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju
(sprječavanje zakorovljenosti i obrastanje
višegodišnjim raslinjem).

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama i mjerama za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina te mjerama zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu na području
Općine Antunovac

II. AGROTEHNIČKE MJERE
Članak 3.
Pod agrotehničkim mjerama na
poljoprivrednom zemljištu smatraju se:
1. minimalna
razina
obrade
i
održavanja
poljoprivrednog
zemljišta,
2. sprječavanje zakorovljenosti i
obrastanja višegodišnjim raslinjem,
3. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
4. korištenje i uništavanje biljnih
ostataka,
5. održavanje organske tvari u tlu,
6. održavanje povoljne strukture tla,

I. UVOD
Članak 1.
Ovom Odlukom o agrotehničkim
mjerama i mjerama za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina (u
daljnjem tekstu Odluka) propisuju se
potrebne agrotehničke mjere u slučajevima
u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo
štetu,
onemogućilo
ili
smanjilo
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7. zaštita od erozije.
1.

Minimalna
održavanja
zemljišta

zaštite, a kod korištenja kemijskih mjera
zaštite potrebno je dati prednost
herbicidima s povoljnim ekotoksikološkim
svojstvima.

razina
obrade
i
poljoprivrednog

3. Suzbijanje
štetnika

Članak 4.

biljnih

bolesti

i

Članak 6.

Minimalna
razina
obrade
i
održavanja
poljoprivrednog
zemljišta
podrazumijeva
provođenje najnužnijih mjera u okviru prikladne
tehnologije, a osobito:
 redovno obrađivanje i održavanje
poljoprivrednog zemljišta sukladno
biljnoj vrsti,
 održavanje i poboljšanje plodnosti tla,
 održivo
gospodarenje
trajnim
pašnjacima,
 održavanje maslinika, voćnjaka i
vinograda u dobrom vegetativnom
stanju.

Vlasnici
i
posjednici
poljoprivrednog zemljišta dužni su
provoditi postupke za suzbijanje biljnih
bolesti i štetnika, sukladno mjerama
propisanim posebnim propisima za zaštitu
bilja koji uređuju održivu upotrebu
pesticida.
Nakon provedbe postupka iz stavka
1. ovoga članka, vlasnici i posjednici
poljoprivrednog zemljišta, dužni su odlagati
ambalažu sukladno uputama proizvođača
pesticida.

2. Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja
višegodišnjim raslinjem

4. Korištenje i uništavanje biljnih
ostataka

Članak 5.
Članak 7.
U cilju sprječavanja zakorovljenosti i
obrastanja višegodišnjim raslinjem, vlasnici i
posjednici poljoprivrednog zemljišta, dužni su
primijeniti odgovarajuće agrotehničke mjere obrade
tla, i to sljedeće mjere:
- redovito okopavati i kositi travu i
korov, te krčiti višegodišnje raslinje,
- uništavati korov i višegodišnje
raslinje u skladu s odredbama ove
Odluke koje se odnose na zaštitu od
požara,
- u neposrednoj blizini međa kositi
travu i korov kako ne bi došlo do
ometanja susjednih kultura.
Kod sprječavanja zakorovljenosti i
obrastanja
višegodišnjim
raslinjem
potrebno je dati prednost ne kemijskim
mjerama zaštite bilja kao što su mehaničke,
fizikalne, biotehničke i biološke mjere

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog
zemljišta dužni su ukloniti sa zemljišta sve
biljne ostatke
koji bi mogli biti uzrokom širenja biljnih
bolesti ili štetnika u određenom
agrotehničkom roku sukladno biljnoj
kulturi.
Članak 8.
Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja
biljnih ostataka obuhvaćaju:
- obvezu
uklanjanja
biljnih
ostataka nakon žetve na
poljoprivrednom zemljištu na
kojem
se
primjenjuje
konvencionalna obrada tla,
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primjenu
odgovarajućih
postupaka sa žetvenim ostacima
na površinama na kojima se
primjenjuje
konzervacijska
obrada tla,
- obvezu uklanjanja suhih biljnih
ostataka nakon provedenih
agrotehničkih
mjera
u
višegodišnjim nasadima,
- obvezu odstranjivanja biljnih
ostataka nakon sječe i čišćenja
šuma, putova i međa na
šumskom zemljištu, koje graniči
s poljoprivrednim zemljištem.
Žetveni ostaci ne smiju se
spaljivati na poljoprivrednim površinama.
Njihovo spaljivanje dopušteno je samo u
cilju sprječavanja širenja ili suzbijanja
biljnih štetnika.

6. Održavanje povoljne strukture
tla

-

Članak 10.
Korištenje
mehanizacije
na
poljoprivrednom zemljištu mora biti
primjereno stanju i svojstvima zemljišta,
tako da se u uvjetima mokrog i vodom
natopljenog
zemljišta
preporučuje
izbjegavanje
obrade
i
provoza
mehanizacijom
na
poljoprivrednom
zemljištu, osim prilikom žetve i berbe
usjeva.
7. Zaštita od erozije
Članak 11.

Uništavanje
biljnih
ostataka
spaljivanjem, kada je to dopušteno,
poduzima se uz provođenje mjera zaštite od
požara sukladno posebnim propisima i
ovom Odlukom.

Pod agrotehničkim mjerama, u smislu ove
Odluke, u svrhu zaštite poljoprivrednog
zemljišta od
erozije, utvrđuju se slijedeće agrotehničke
mjere:

5. Odražavanje organske tvari u tlu

-

Članak 9.
Organska tvar u tlu održava se
provođenjem minimalno trogodišnjeg
plodoreda prema pravilima struke.

-

Trogodišnji
plodored
podrazumijeva izmjenu strne žitariceokopavine-industrijsko bilje ili trave ili
djeteline ili njihove smjese.

-

-

Trave, djeteline, djetelinsko-travne
smjese, travno-djetelinske smjese su dio
plodoreda i mogu na istoj površini ostati
duže od tri godine.

ograničavanje sječe ili potpuna
zabrana sječe dugogodišnjih
nasada,
osim
sječe
iz
agrotehničkih razloga,
ograničavanje
iskorištavanja
pašnjaka propisivanjem vrsta i
broja stoke te vremena i načina
ispaše,
zabrana skidanja humusnog,
odnosno
oraničnog
sloja
površine
poljoprivrednog
zemljišta,
zatravljivanje strmog zemljišta,

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I
ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH
RUDINA

Podusjevi i međuusjevi i ugar se
smatraju kao dio plodoreda.
437

Članak 12.
Članak 15.
Pod mjerama za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina, u smislu
ove Odluke, smatraju se slijedeće mjere:
- održavanje živica i međa,
- održavanje poljskih putova,
- uređivanje i održavanje kanala,
- sprječavanje zasjenjivanja susjednih
parcela,
- sadnja i održavanje vjetrobranskih
pojaseva.
Navedene
mjere
dužni
su
primjenjivati
vlasnici
i
ovlaštenici
korištenja poljoprivrednog zemljišta.

Zabranjuju se sve radnje koje mogu
dovesti do uništavanja poljskih putova, a
naročito:
1. preoravanje poljskih putova,
2. sužavanje poljskih putova,
3. uništavanje zelenog pojasa uz
poljske putove,
4. nanošenje zemlje i raslinja na
poljske putove prilikom obrađivanja
zemljišta,
5. skretanje oborinskih i drugih voda
na poljske putove.
Članak 16.

Članak 13.
U cilju održavanja kanala u funkciji
odvodnje suvišne vode, vlasnici susjednih
čestica su dužni održavati i čistiti prirodno
stvorene ili izgrađene kanale, tako da se
spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje
korovom, odnosno omogući prirodni tok
voda.

Vlasnici
i
posjednici
poljoprivrednog zemljišta koji sade živicu
dužni su je redovito održavati i obrezivati,
na način da spriječe njihovo širenje na
susjedno obradivo zemljište i putove,
zasjenjivanje susjednih parcela, prerastanje
živice na visinu iznad 1m, te da spriječe
njezinu zakorovljenost i da ne ometa
promet, vidljivost i preglednost poljskog
puta.
Vlasnici
i
posjednici
poljoprivrednog zemljišta dužni su
održavati međe tako da budu vidljivo
označene, očišćene od korova i
višegodišnjeg raslinja, te da ne ometaju
provedbu agrotehničkih zahvata.

Članak 17.
Radi sprječavanja zasjenjivanja
susjednih parcela na kojima se vrši
poljoprivredna proizvodnja, zabranjuje se
sadnja visokog raslinja neposredno uz
međe. U protivnom oštećeni vlasnici
poljoprivrednih parcela mogu poduzimati
radnje za nadoknadu štete sukladno Zakonu
o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Članak 14.
Članak 18.
U
svrhu
iskorištavanja
poljoprivrednog zemljišta koriste se poljski
putovi.
Vlasnici
i
posjednici
poljoprivrednog zemljišta dužni su
zajednički sa Općinom Antunovac brinuti
se o poljskim putovima koje koriste.

Radi uređivanja i održavanja
poljoprivrednih rudina, a na područjima na
kojima je zbog izloženosti vjetru većeg
intenziteta ili duljeg trajanja otežana ili
smanjena poljoprivredna proizvodnja,
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sredstva i opremu za početno
gašenje požara,
- nakon sagorijevanja osobe su
dužne pregledati mjesto loženja i
ostatke sagorijevanja u potpunosti
ugasiti vodom.

vlasnik je dužan određeni pojas zemljišta
zasaditi stablašicama.
Stablašice koje čine vjetrobranski
pojas, vlasnici su dužni redovito održavati i
obnavljati.

Članak 21.

IV. POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD
POŽARA

Zabranjeno
je
spaljivanje
poljoprivrednog otpada i korova na
poljoprivrednim površinama i ostalom
otvorenom prostoru, i to:
za vrijeme jakog vjetra i
noću, od 19,00 do 05,00 sati,
za vrijeme sezone žetve i
zriobe
poljoprivrednih
kultura.
V. NADZOR

Članak 19.
Radi sprječavanja požara na
poljoprivrednom zemljištu, vlasnici su
dužni:
- održavati, uređivati i čistiti međe,
živice, kanale, te poljske i šumske
putove,
- uklanjati suhe biljne ostatke nakon
provedenih agrotehničkih mjera u
trajnim nasadima, a najkasnije do 01.
lipnja tekuće godine,
- uz međe preorati ili očistiti zemljište
zatravljeno suhim biljem i biljnim
otpadom.

Članak 22.
Nadzor nad provođenjem ove
Odluke obavlja ovlašteni djelatnik
Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Antunovac. Po utvrđenom stanju i
poduzetim mjerama ovlašteni djelatnik
Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Antunovac dužan je redovito izvještavati
poljoprivrednu inspekciju u područnoj
jedinici.

Članak 20.
Prilikom uništavanja korova i
biljnog otrova, vlasnici su dužni:
spaljivanje obaviti na dijelu
zemljišta koje je udaljeno
najmanje 200 metara od ruba
šumskog zemljišta i dovoljno
udaljeno od krošnji stabala i
nasada na susjednim parcelama,
tlo na kojem se loži vatra radi
spaljivanja korova i biljnog
otpada mora se očistiti od trave i
drugog gorivog materijala,
spaljivanju moraju biti
nazočne osobe koje su zapalile
vatru i to od zapaljivanja vatre do
njezinog potpunog sagorijevanja i
uz sebe moraju imati osnovna

Članak 23.
Vlasnici i korisnici poljoprivrednog
zemljišta dužni su osobi iz nadzora, u
provedbi njezine ovlasti, omogućiti
nesmetano obavljanje nadzora i pristup do
poljoprivrednog zemljišta.
Ako osoba iz nadzora u svom radu
naiđe na otpor, može zatražiti pomoć
nadležne policijske uprave.
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nabave («Službeni
glasnik
Općine
Antunovac» broj 7/16), Općinski načelnik
Općine Antunovac dana 30. kolovoza 2017.
godine, donosi

VI. KAZNENE ODREDBE
Članak 24.
Novčanom kaznom u iznosu od
500,00 do 1.000,00 kuna kazniti će se
fizička osoba, novčanom kaznom od 500,00
do 5.000,00 kuna kazniti će se fizička osoba
obrtnik, a novčanom kaznom u iznosu od
500,00 do 5.000,00 kuna kazniti će se
pravna osoba ako postupi protivno
odredbama iz ove Odluke.

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude u
postupku jednostavne nabave,
za predmet usluga javne nabava za
projekt Poduzetnički inkubator i
akcelerator Antunovac
KK.03.1.2.01.0012.
Članak 1.

Uz novčanu kaznu pravnoj osobi
izreći će se i novčana kazna odgovornoj
osobi u pravnoj osobi u iznosu od 300,00 do
500,00 kuna.

U postupku jednostavne nabave za
predmet usluga javne nabave za projekt
Poduzetnički inkubator i akcelerator
Antunovac KK.03.1.2.01.0012., Naručitelj
OPĆINA ANTUNOVAC, Antunovac, B.
Radića 4, MB 2568047 i OIB
30812410980,
odabire
se
ponuda
ponuditelja
IVAN
HAMPOVČAN,
Cvjetkova 31, 31000 Osijek, te će se s
navedenim ponuditeljem sklopiti Ugovor o
djelu za pružanje usluga javne nabave.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 25.
Stupanjem na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o agrotehničkim
mjerama i mjerama za uređivanje i
održavanje
poljoprivrednih
rudina
(„Službeni glasnik Općine Antunovac“ broj
1/08).

Članak 2.

Članak 26.

Predmet nabave je usluga javne
nabave za projekt Poduzetnički inkubator i
akcelerator Antunovac KK.03.1.2.01.0012.

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

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

KLASA: 320-01/17-01/02
URBROJ: 2158/02-01-17-7
U Antunovcu, 30. listopada 2017. godine

Članak 4.

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Matijević

Procijenjena vrijednost nabave je
24.000,00 kn bez PDV-a.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu na pozicijama
R-163-1, R-163-2, R-163-4, R-163-5 –

314.
Temeljem članka 45. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13) i članka 4.
Pravilnika o provedbi postupka jednostavne
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Izgradnja
RODA.

poduzetničkog

inkubatora

Odabrana je ponuda fizičke osobe
IVAN HAMPOVČAN, Cvjetkova
31, 31000 Osijek.

Članak 5.

Cijena odabrane ponude u neto
iznosu iznosi 17.572,00 kn, odnosno u bruto
iznosu 28.799,09 kn.

U zakonskom roku pristigle su tri (3)
valjane ponude od:
1. FORUM
INVEST
d.o.o.,
Frankopanska 5, 48260 Križevci, s
ukupnom cijenom ponude u iznosu
23.200,00 kn (bez PDV-a), odnosno
iznosu 29.000,00 kn (s PDV-om),
2. PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ
d.o.o., Petrovaradinska 1, 10000
Osijek, s ukupnom cijenom ponude
u iznosu 55.000,00 kn (bez PDV-a),
odnosno iznosu 68.750,00 kn (s
PDV-om),
3. IVAN
HAMPOVČAN,
Cvjetkova 31, 31000 Osijek s
ukupnom cijenom ponude u neto
iznosu 17.572,00 kn, odnosno bruto
iznosu 28.799,09 kn.

Članak 9.
Temeljem ove Odluke Općinski
načelnik Općine Antunovac potpisati će
Ugovor o djelu s ponuditeljem.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u «Službenom
Glasniku Općine Antunovac».
KLASA: 302-01/16-01/11
URBROJ: 2158/02-01-17-102
U Antunovcu, 30. kolovoza 2017. godine

Članak 6.

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

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

315.
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. kolovoza
2017. godine, donosi

Članak 7.
Pregledom i ocjenom ponuda
Stručno povjerenstvo za jednostavnu
nabavu utvrdilo je da su pristigle ponude u
potpunosti u skladu sa dokumentacijom o
nabavi i kao takve prihvatljive.

ODLUKU
o nabavi usluge iskolčenja objekata na
terenu, izrade skice iskolčenja
te stručni nadzor nad izvođenjem
radova na odmaralištu za bicikliste na
k.č.br. 403 u k.o. Ivanovac

Članak 8.
Glavni kriterij za odabir je najniža
cijena ponude uz ispunjavanje ostalih uvjeta
iz postupka javne nabave.

Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980 a evidencijski broj
nabave je 97/17.
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Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

Antunovac» broj 2/13), Općinski načelnik
Općine Antunovac dana, 4. rujna 2017.
godine donosi

Članak 2.

ODLUKU

Predmet nabave je: nabava usluge
iskolčenja objekata na terenu te izrada skice
iskolčenja i stručni nadzor nad izvođenjem
radova na odmaralištu za bicikliste na kbr.
403 u k.o. Ivanovac.

o postupku izrade Procjene rizika od
velikih nesreća za
područje Općine Antunovac i osnivanju
Radne skupine za izradu
Procjene rizika od velikih nesreća za
područje Općine Antunovac

Članak 3.

Članak 1.

Pristigla je ponuda GEO-MAP
d.o.o., za geodetske usluge i projektiranje,
Duga 83a, Ivanovac, na iznos od 4.800,00
kn bez PDV-a.

Ovom Odlukom uređuje se postupak
izrade Procjene rizika od velikih nesreća za
područje Općine Antunovac, osniva Radna
skupina za izradu Procjene rizika od velikih
nesreća za područje Općine Antunovac te
određuje koordinator izrade Procjene rizika.
Procjena rizika od velikih nesreća za
područje Općine Antunovac (u daljnjem
tekstu: Procjena) izrađuje se sukladno
Smjernicama za izradu procjene rizika od
velikih nesreća za područje Osječkobaranjske županije.

Članak 4.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu s pozicije R309,
R309-1 Izgradnja odmorišta uz bic. stazu.
Članak 5.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Antunovac».

Ovom Odlukom određuje se
koordinator izrade Procjene.
Koordinator organizira i koordinira
izradu Procjene.
Koordinator izrade Procjene rizika
je načelnik Općine Antunovac.

KLASA: 340-01/16-01/10
URBROJ: 2158/02-01-17-49
U Antunovcu, 30. kolovoza 2017. godine

Članak 3.

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

Ovom Odlukom se osniva Radna
skupina za izradu Procjene. Radnu skupinu
čine predstavnici Općine Antunovac,
predstavnik Osječko-baranjske županije i
predstavnici konzultanta – ovlaštenika za
prvu grupu stručnih poslova u području
planiranja civilne zaštite.
Radna skupina sudjeluje u svim
fazama izrade Procjene rizika od velikih
nesreća te će u postupku izrade
primjenjivati odredbe Smjernica za izradu

316.
Temeljem članka 2. i članka 7.
stavka 2. Pravilnika o smjernicama za
izradu Procjena rizika od katastrofa i velikih
nesreća za područje Republike Hrvatske i
jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave („Narodne novine“ broj
65/16.) te članka 45. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
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procjene rizika od velikih nesreća za
područje Osječko-baranjske županije.
Radna skupina sastaje se prema
potrebi i u sastavu ovisno o potrebi za
stručnim znanjima pri izradi Procjene.

o nabavi usluge iskolčenja nove javne
rasvjete biciklističke staze
od Antunovca do Josipin dvora
Članak 1.

Članak 4.

Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980 a evidencijski broj
nabave je 94/17.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

Za voditelja radne skupine imenuje
se Ante Modrić, pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Antunovac.
Za članove radne skupine imenuju
se:
1. Predstavnik Općine Antunovac
– Željko Jurkić,
2. Predstavnik Osječko-baranjske
županije – Ružica Slišković
Bartoloti,
3. Predstavnik
konzultanta
–
Zavod
za
unapređivanje
sigurnosti d.d. Osijek.

Članak 2.
Predmet nabave je: nabava usluge
iskolčenja nove javne rasvjete biciklističke
staze od Antunovca do Josipin dvora.

Članak 5.

Članak 3.

Rok za izradu Procjene je 90 dana od
donošenja ove Odluke.
Članak 6.

Pristigla je ponuda Ured ovlaštenog
inženjera geodezije vl. Zoran Marčec, K.
Tomislava 51a, Beli Manastir, na iznos od
3.500,00 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 2017. godinu sa pozicije
R036-4, R036-1 Izgradnja javne rasvjete.

KLASA: 810-01/17-01/01
URBROJ: 2158/02-01-17-23
U Antunovcu, 4. rujna 2017. godine
Općinski načelnik
Davor Tubanjski

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

317.
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, 1. rujna 2017.
godine, donosi

KLASA: 351-01/14-01/03
URBROJ: 2158/02-01-17-102
U Antunovcu, 1. rujna 2017. godine
Općinski načelnik
Davor Tubanjski

ODLUKU
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Članak 5.
318.
Temeljem članka 18. Zakona o
zaštiti na radu («Narodne novine» broj
71/14, 118/14 i 154/14) i članka 45. Statuta
Općine Antunovac («Službeni glasnik
Općine Antunovac» broj 2/13), Općinski
načelnik Općine Antunovac dana 4. rujna
2017. godine, donosi

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Antunovac».
KLASA: 115-01/17-01/03
URBROJ: 2158/02-01-17-2
U Antunovcu, 4. rujna 2017. godine
Općinski načelnik
Davor Tubanjski

ODLUKU
o nabavi usluge izrade Procjene rizika
na radu i Program osposobljavanja
radnika za rad na siguran način

319.
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, 04. rujna 2017.
godine, donosi

Članak 1.
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.

ODLUKU
o nabavi plastike i sjedalice za
klackalicu za parkove
na području Općine Antunovac

Članak 2.
Predmet nabave je: nabava usluge
izrade Procjene rizika na radu i Program
osposobljavanja radnika za rad na sigurna
način.

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.

Članak 3.
Pristigla je ponuda ZAVOD ZA
UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d. d.
OSIJEK, Trg Lava Mirskog 3/III, na iznos
od 5.400,00 kn bez PDV-a.

Članak 2.

Članak 4.

Predmet nabave je: nabava plastike i
sjedalice za klackalicu za parkove na
području Općine Antunovac.

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu s pozicije R017
Intelektualne usluge.

Članak 3.
Pristigla je ponuda od VOJTEK
OPREMA d.o.o., J. Antala 9a, Beli
Manastir, na iznos od 5.800,00 kn bez PDVa.
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Članak 3.
Članak 4.
Pristigla je ponuda CONSORTIUM
d.o.o., M. Divalta 16, Osijek, na iznos od
845,48 kn bez PDV-a.

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu, s pozicije
R055, R055-1 Oprema – javne površine.

Članak 4.

Članak 5.

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu s pozicije R051
Materijal za održavanje.

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

Članak 5.
KLASA: 363-01/17-01/07
URBROJ: 2158/02-01-17-17
U Antunovcu, 04. rujna 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: 2158/02-01-17-28
U Antunovcu, 06. rujna 2017. godine

320.
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, 06. rujna 2017.
godine, donosi

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
321.
Temeljem članka 16. 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, 5. rujna 2017.
godine, donosi

ODLUKU
o nabavi potrošnog materijala i alata za
rad

ODLUKU

Članak 1.

o nabavi usluge izlaganja
srednjovjekovne opreme, sprava i bitke
na manifestaciji „Povratak vitezova na
utvrdu Kolođvar“

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.

Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 56/17.

Članak 2.
Predmet nabave je: nabava
potrošnog materijala i alata za rad.
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Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

ODLUKU
o oslobađanju plaćanja školske kuhinje
u OŠ Antunovac

Članak 2.

Članak 1.

Predmet nabave je: nabava usluge
izlaganja srednjovjekovne opreme, sprava i
bitke na manifestaciji „Povratak vitezova na
utvrdu Kolođvar“.

Općinski načelnik donosi odluku da
se učenica 7. razreda u OŠ Antunovac,
Josipa Kasunić iz Antunovca, oslobodi
plaćanja troškova školske kuhinje radi težih
materijalnih prilika u obitelji.

Članak 3.

Članak 2.

Pristigla
je
ponuda
RED
VITEZOVA RUŽICE GRADA, Frana
Supila 12, 33515 Orahovica, na iznos od
24.000,00 kn (nije u sustavu PDV-a).

Sredstva će se osigurati iz Proračuna
Općine Antunovac sa pozicije R081 Pomoć
obiteljima i djeci u naravi.
Članak 3.

Članak 4.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se
Jedinstveni
upravni
odjel
Općine
Antunovac, a počet će se primjenjivati od
04. rujna 2017. godine te će trajati do kraja
školske godine.

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu, s pozicije R136
Manifestacija 'Povratak vitezova'.
Članak 5.

KLASA: 550-01/17-01/14
URBROJ: 2158/02-01-17-5
U Antunovcu, 05. rujna 2017. godine

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

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

KLASA: 612-08/14-01/01
URBROJ: 2158/02-01-17-50
U Antunovcu, 5. rujna 2017. godine

323.
Temeljem članka 10. stavak 2.
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
08. rujna 2017. godine, donosi

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
322.
Temeljem članka 10. stavak 2.
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
05. rujna 2017. godine, donosi

ODLUKU
o oslobađanju plaćanja školske kuhinje
u OŠ Antunovac
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Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.
Članak 2.

Članak 1.
Općinski načelnik donosi odluku da
se učenica OŠ Antunovac, Jana Grebenar iz
Antunovca, oslobodi plaćanja troškova
školske kuhinje radi težih materijalnih
prilika u obitelji.

Predmet nabave je: nabava
materijala za izgradnju pristupnih stepenica
na utvrdi Kolođvar.

Članak 2.

Članak 3.

Sredstva će se osigurati iz Proračuna
Općine Antunovac sa pozicije R081 Pomoć
obiteljima i djeci u naravi.

Pristigla je ponuda BRICKING
d.o.o., Jablanova 26, Osijek, na iznos od
1.028,96 kn bez PDV-a.

Članak 3.

Članak 4.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se
Jedinstveni
upravni
odjel
Općine
Antunovac, a počet će se primjenjivati od
01. listopada 2017. godine te će trajati do
kraja školske godine.

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu sa pozicije
R136 Manifestacija Povratak vitezova.

KLASA: 550-01/17-01/14
URBROJ: 2158/02-01-17-7
U Antunovcu, 08. rujna 2017. godine

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

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

KLASA: 612-08/14-01/01
URBROJ: 2158/02-01-17-52
U Antunovcu, 12. rujna 2017. godine

324.
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 12. rujna 2017.
godine, donosi

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
325.
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, 14. rujna 2017.
godine, donosi

ODLUKU
o nabavi materijala za izgradnju
pristupnih stepenica na utvrdi Kolođvar
Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 56/17.

ODLUKU
o nabavi tucanika za građenje
nogostupa na mjesnom groblju
Antunovac
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Članak 1.

ODLUKU

Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 71/17.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

o nabavi i izradi čestitki povodom
Božića i Nove godine
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.

Članak 2.
Predmet nabave je: nabava tucanika
za građenje nogostupa na mjesnom groblju
Antunovac.
Članak 3.

Članak 2.

Pristigla je ponuda CONSULT KOP d.o.o., Kapucinska 25, Osijek, na
iznos od 1.440,00 kn bez PDV-a.

Predmet nabave je: nabava i izrada
čestitki povodom Božića i Nove godine.
Članak 3.

Članak 4.

Pristigla je ponuda ĐAKOVAČKOOSJEČKA NADBISKUPIJA, Župa sv.
Rozalije, djevice, Duga 31, Ivanovac na
iznos od 6.000,00 kn.

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu s pozicije R042
Izgradnja groblja – Antunovac, Ivanovac.

Članak 4.

Članak 5.

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu sa pozicije
R014, R014c Usluge promidžbe i
informiranja - protokol.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Antunovac».
KLASA: 363-02/17-01/03
URBROJ: 2158/02-01-17-6
U Antunovcu, 14. rujna 2017. godine

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

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
326.
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, 18. rujna 2017.
godine, donosi

KLASA: 333-01/17-01/02
URBROJ: 2158/02-01-17-4
U Antunovcu, 18. rujna 2017. godine
Općinski načelnik
Davor Tubanjski
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Članak 5.

327.
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. rujna 2017.
godine, donosi

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Antunovac».
KLASA: 302-01/17-01/01
URBROJ: 2158/02-01-17-15
U Antunovcu, 11. rujna 2017. godine

ODLUKU

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

o najmu izložbenog prostora u paviljonu
na 20. Osječkom jesenskom sajmu,
06. – 08. listopada

328.
Temeljem članka 15. stavak 2.
Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine»
broj 120/16) i članka 45. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13), Općinski načelnik
Općine Antunovac dana, 13. rujna 2017.
godine, donosi

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.

ODLUKU
o nabavi potrošnog materijala i alata za
rad

Članak 2.

Članak 1.

Predmet
nabave
je:
najam
izložbenog prostora u paviljonu na 20.
Osječkom jesenskom sajmu od 06. do 08.
listopada 2017. godine.

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.

Članak 3.
Pristigla je ponuda Osječki sajam
d.o.o., Šandora Petefija bb, 31000 Osijek,
na iznos od 7.820,00 kn bez PDV-a.

Članak 2.

Članak 4.

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

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu sa pozicije
R014 Usluge promidžbe i informiranjaprotokol.

Članak 3.
Pristigla je ponuda CONSORTIUM
d.o.o., M. Divalta 16, Osijek, na iznos od
982,93 kn bez PDV-a.
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Članak 4.

Članak 3.

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu s pozicije R051
Materijal za održavanje.

Pristigla je ponuda OFIR d.o.o.,
Ramska 20, Osijek, na iznos od 1.385,80 kn
bez PDV-a.
Članak 4.

Članak 5.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu sa pozicije
R018 Računalne usluge

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

Članak 5.

KLASA: 330-01/17-01/01
URBROJ: 2158/02-01-17-30
U Antunovcu, 13. rujna 2017. godine

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

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

KLASA: 650-01/16-01/02
URBROJ: 2158/02-01-17-25
U Antunovcu, 25. rujna 2017. godine

329.
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, 25. rujna 2017.
godine, donosi

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

330.
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, 25. rujna 2017.
godine, donosi

ODLUKU
o nabavi antivirusnog programa za
računala u Općini Antunovac
Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 66/17.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

ODLUKU
o nabavi betona za građenje nogostupa
na mjesnom groblju Antunovac
Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 71/17.

Članak 2.
Predmet nabave je: nabava
antivirusnog programa za računala u Općini
Antunovac.
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Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

povodom Dana neovisnosti

Članak 2.

Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 37/17.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

Članak 1.

Predmet nabave je: nabava betona
za građenje nogostupa na mjesnom groblju
Antunovac.
Članak 3.

Članak 2.

Pristigla je ponuda GRADNJA
d.o.o., Ribarska 1, Osijek, na iznos od
3.504,69 kn bez PDV-a.

Predmet nabave je: nabava usluge
objave čestitke u trobroju Glasa Slavonije
povodom Dana neovisnosti.

Članak 4.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu s pozicije R042
Izgradnja groblja – Antunovac, Ivanovac.

Članak 3.
Pristigla
je
ponuda
GLAS
SLAVONIJE d.d., Ul. Hrvatske Republike
20, Osijek, na iznos od 2.900,00 kn bez
PDV-a.

Članak 5.

Članak 4.

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

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu sa pozicije
R014 Usluge promidžbe i informiranja protokol.

KLASA: 363-02/17-01/03
URBROJ: 2158/02-01-17-8
U Antunovcu, 25. rujna 2017. godine

Članak 5.

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

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

331.
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. rujna 2017.
godine, donosi

KLASA: 032-01/17-01/04
URBROJ: 2158/02-01-16-12
U Antunovcu, 26. rujna 2017. godine
Općinski načelnik
Davor Tubanjski

ODLUKU
o nabavi usluge objave čestitke u
dvobroju Glasa Slavonije
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332.
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. rujna 2017.
godine, donosi

KLASA: 115-01/17-01/02
URBROJ: 2158/02-01-17-17
U Antunovcu, 26. rujna 2017. godine
Općinski načelnik
Davor Tubanjski
333.
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. rujna 2017.
godine, donosi

ODLUKU
o nabavi radnih jakni i prsluka za
namještenike Općine Antunovac
Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 04/17.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

ODLUKU
o nabavi radnih prsluka za djelatnike na
javnim radovima Općine Antunovac
Članak 1.

Članak 2.

Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 04/17.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.
Članak 2.

Predmet nabave je: nabava radnih
jakni i prsluka za namještenike Općine
Antunovac.
Članak 3.
Pristigla je ponuda DELECTO
d.o.o., Bana Jelačića 32, Antunovac, na
iznos od 3.468,40 kn bez PDV-a.

Predmet nabave je: nabava radnih
prsluka za djelatnike na javnim radovima
Općine Antunovac.

Članak 4.
Sredstva za plaćanje
osigurana su u Proračunu
Antunovac za 2017. godinu sa
R008a Službena, radna i zaštitna
obuća.

Članak 3.
nabave
Općine
pozicije
odjeća i

Pristigla je ponuda DELECTO
d.o.o., Bana Jelačića 32, Antunovac, na
iznos od 1.360,80 kn bez PDV-a.
Članak 4.

Članak 5.

Sredstva za plaćanje
osigurana su u Proračunu
Antunovac za 2017. godinu sa
R008a Službena, radna i zaštitna
obuća.

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

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
R028 Uredska oprema.

KLASA: 115-01/17-01/02
URBROJ: 2158/02-01-17-18
U Antunovcu, 26. rujna 2017. godine

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

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

KLASA: 650-01/17-01/01
URBROJ: 2158/02-01-17-9
U Antunovcu, 28. rujna 2017. godine

334.
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, 28. rujna 2017.
godine, donosi

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
335.
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, 03. listopada
2017. godine, donosi

ODLUKU
o nabavi monitora za reciklažno dvorište
Općine Antunovac
Članak 1.
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.

ODLUKU
o nabavi potrošnog materijala i alata za
rad
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.

Članak 2.
Predmet nabave je: nabava
monitora za reciklažno dvorište Općine
Antunovac.
Članak 3.

Članak 2.
Pristigla je ponuda OFIR d.o.o.,
Ramska 20, Osijek, na iznos od 1.199,00 kn
bez PDV-a.

Predmet nabave je: nabava
potrošnog materijala i alata za rad.
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Članak 3.
Članak 2.
Pristigla je ponuda CONSORTIUM
d.o.o., M. Divalta 16, Osijek, na iznos od
1.028,88 kn bez PDV-a.

Predmet nabave je: nabava usluge
najma prostora za izložbu fotografija.

Članak 4.

Članak 3.

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu s pozicije R051
Materijal za održavanje.

Pristigla je ponuda MUZEJ
SLAVONIJE, Trg Svetog Trojstva 6,
Osijek, u iznosu od 2.500,00 kn.
Članak 4.

Članak 5.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu sa pozicije
R014 Usluge promidžbe i informiranjaprotokol.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Antunovac».
KLASA: 330-01/17-01/01
URBROJ: 2158/02-01-17-34
U Antunovcu, 03. listopada 2017. godine

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

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

KLASA: 053-01/17-01/24
URBROJ: 2158/02-01-17-03
U Antunovcu, 03. listopada 2017. godine

336.
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, 03. listopada
2017. godine, donosi

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
337.
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, 06. listopada
2017. godine, donosi

ODLUKU
o nabavi usluge najma prostora za
izložbu fotografija
Članak 1.

ODLUKU

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.

o nabavi oglasnog prostora u brošuri
„Alkohol, ovisnost i mladi“
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Članak 1.

Općine Antunovac dana, 6. listopada 2017.
godine, donosi

Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 37/17.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

o nabavi usluge geodetskih radova na
izgradnji rasvjete igrališta u
Sportsko rekreacijskom centru u
Ivanovcu

Članak 2.

Članak 1.

Predmet nabave je: nabava
oglasnog prostora veličine ¼ stranice u
brošuri „Alkohol, ovisnost i mladi“

Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980 a evidencijski broj
nabave je 94/17.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

ODLUKU

Članak 3.
Pristigla je ponuda IV Nakladništvo
d.o.o., Avenija Dubrovnik 16/6, Zagreb
(International Police Association (IPA)), na
iznos od 1.990,00 kn bez PDV-a.

Članak 2.

Članak 4.

Predmet nabave je: nabava usluge
geodetskih radova na izgradnji rasvjete
igrališta u Sportsko rekreacijskom centru u
Ivanovcu.

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu sa pozicije
R014 Usluge promidžbe i informiranja protokol.
Članak 5.

Članak 3.
Pristigla je ponuda Ured ovlaštenog
inženjera geodezije vl. Zoran Marčec, K.
Tomislava 51a, Beli Manastir, na iznos od
7.000,00 kn bez PDV-a.

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

Članak 4.

KLASA: 053-01/17-01/25
URBROJ: 2158/02-01-17-2
U Antunovcu, 06. listopada 2017. godine

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu sa pozicije
R036-4, R036-1 Izgradnja javne rasvjete.

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

Članak 5.

338.
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

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Antunovac».
KLASA: 302-02/17-01/01
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Članak 5.

URBROJ: 2158/02-01-17-17
U Antunovcu, 06. listopada 2017. godine

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

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
339.
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. listopada 2017.
godine, donosi

KLASA: 363-02/17-01/03
URBROJ: 2158/02-01-17-10
U Antunovcu, 6. listopada 2017. godine
Općinski načelnik
Davor Tubanjski
340.

ODLUKU

Temeljem članka 45. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 8/10, 16/12, 7/13, 7/15 i
11/15) i članka 19. Pravilnika o unutarnjem
redu Jedinstvenog upravnog odjela
(„Službeni glasnik Općine Antunovac“ broj
8/10, 16/12, 7/13, 7/15 i 11/15) Općinski
načelnik Općine Antunovac dana 17.
listopada 2017. godine donosi

o nabavi materijala za proširenje
uzlazne i silazne rampe
mrtvačnice na groblju u Antunovcu
Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 71/17.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

ODLUKA
o rasporedu na rad
na provedbi projekta Poduzetnički
inkubator i akcelerator Antunovac
KK.03.1.2.01.0012.

Članak 2.
Predmet nabave je: nabava
materijala za proširenje uzlazne i silazne
rampe mrtvačnice na groblju u Antunovcu.

Članak 1.
Dajana Sušec, dipl. iur., zaposlena
na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Antunovac na
radnom mjestu Viši stručni suradnik za
pravne poslove, raspoređuje se na rad na
projektu
Poduzetnički
inkubator
i
akcelerator Antunovac, KK.03.1.2.01.0012.

Članak 3.
Pristigla je ponuda BRICK - ING
d.o.o., Jablanova 26, Osijek na iznos od
1.305,58 kn bez PDV-a.
Članak 4.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu s pozicije R042
Izgradnja groblja – Antunovac, Ivanovac.

Članak 2.
Navedeni će u razdoblju od 24
mjeseca, počevši od 09. listopada 2017. do
7. kolovoza 2019. godine raditi na projektu
29 sata mjesečno (20% svoga radnog
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vremena). Surađivat će sa drugim
članovima projektnog tima i projektnim
partnerima te obavljati i druge poslove
prema nalogu voditelja projekta. Biti će
angažiran na aktivnostima elementa PM,
PV i 1.

Članak 2.
Komunalni doprinos obveznik je
dužan platiti tako da prvi obrok u iznosu 2.
866,61 kn, dospijeva po konačnosti
Rješenja o komunalnom doprinosu.
Preostali iznos od 14.333,07 kn,
obveznik je dužan platiti u četiri mjesečna
obroka u iznosu od 2.866,61 kn s
dospijećem plaćanja: 20.12. 2017., 20.01.
2018., 20.02. 2018., 20.03. 2018. godine i
zadnji obrok u iznosu od 2.866,63 kn s
dospijećem plaćanja 20.04. 2018. godine.

Članak 3.
Radno vrijeme utrošeno u radu na
projektu evidentira se u evidencijama
radnog vremena, te u knjigovodstvenim
evidencijama kao dio provedbe projektnih
aktivnosti i sukladno stavkama troškovnika
projekta, u dijelu provedbe aktivnosti
nositelja Općine Antunovac.

Članak 3.
Uvjerenje o plaćenom komunalnom
doprinosu izdat će se po uplati prvog
obroka.

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

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

KLASA: 302-01/16-01/11
URBROJ: 2158/02-01-17-143
U Antunovcu, 17. listopada 2017. godine

KLASA: UP/I-363-08/17-01/41
URBROJ: 2158/02-01-17-3
U Antunovcu, 11. listopada 2017. godine

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
341.
Temeljem članka 45. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13), Općinski načelnik
Općine Antunovac dana11. listopada 2017.
godine, donosi

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
342.
Temeljem članka 15. stavak 2.
Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine»
broj 120/16) i članka 45. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13), Općinski načelnik
Općine Antunovac dana, 13. listopada
2017. godine, donosi

ODLUKU
o obročnom plaćanju komunalnog
doprinosa
Članak 1.

ODLUKU

Odobrava se obročno plaćanje
komunalnog doprinosa obvezniku Josipi
Bijelić iz Ivanovca, Crkvena ulica 34, za
izgradnju stambene zgrade i pomoćne
zgrade - garaže, na k.č.br. 486/1 u k.o.
Ivanovac, Crkvena ulica 34, u Ivanovcu.

o nabavi usluge izrade Izvedbenog
elektrotehničkog projekta
javne rasvjete igrališta u ŠRC u
Ivanovcu
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Općine Antunovac dana 13. listopada 2017.
godine, donosi

Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 69/17.
Odgovorna osoba naručitelja je Davor
Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

ODLUKU
o nabavi PVC mreže za zaštitu od ptica
na nastrešnici mrtvačnice u Ivanovcu
Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 71/17.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

Članak 2.
Predmet nabave je: nabava usluge
izrade
Izvedbenog
elektrotehničkog
projekta javne rasvjete igrališta u ŠRC u
Ivanovcu .

Članak 2.

Članak 3.
Pristigla je ponuda PRESA d.o.o.,
Zagrebačka 35, 31 220 Višnjevac, na iznos
od 7.000,00 kn bez PDV-a.

Predmet nabave je: nabava PVC
mreže za zaštitu od ptica na nastrešnici
mrtvačnice u Ivanovcu.

Članak 4.

Članak 3.

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu s pozicije R036
Izgradnja javne rasvjete.

Pristigla je ponuda TIVECO d.o.o,
N. Š. Zrinskog 20, Osijek, na iznos od
840,00 kn bez PDV-a.
Članak 4.

Članak 5.

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu sa pozicije
R042 Izgradnja groblja – Antunovac,
Ivanovac.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Antunovac».
KLASA: 302-02/17-01/01
URBROJ: 2158/02-01-17-21
U Antunovcu, 13. listopada 2017. godine

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

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
343.
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

KLASA: 363-02/17-01/03
URBROJ: 2158/02-01-17-12
U Antunovcu, 13. listopada 2017. godine
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Općinski načelnik
Davor Tubanjski

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

344.
Temeljem članka 15. stavak 2.
Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine»
broj 120/16) i članka 45. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13), Općinski načelnik
Općine Antunovac dana 13. listopada 2017.
godine, donosi

KLASA: 363-02/17-01/02
URBROJ: 2158/02-01-17-9
U Antunovcu, 13. listopada 2017. godine
Općinski načelnik
Davor Tubanjski

ODLUKU

345.
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, 22. rujna 2017.
godine, donosi

o nabavi sadnica za javne površine u
Općini Antunovac
Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 77/17.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

ODLUKU
o nabavi usluge košnje trave i šiblja na
cestovnim i komunalnim kanalima
na području Antunovca i Ivanovca
Članak 1.

Članak 2.

Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB 30812410980 a evidencijski broj
nabave je 50/17.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

Predmet nabave je: nabava sadnica
za javne površine u Općini Antunovac.
Članak 3.
Pristigla je ponuda FLOREO d.o.o.,
Cara Hadrijana 2, Osijek, na iznos od
3.579,72 kn bez PDV-a.

Članak 2.

Članak 4.

Predmet nabave je: nabava usluge
košnje trave i šiblja na cestovnim i
komunalnim kanalima na području
Antunovca i Ivanovca.

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu, sa pozicije
R053 Ozelenjavanje javnih površina.
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Članak 3.

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

Pristigla je ponuda GARAC,
poljoprivredni obrt, K. Popovića 31, Divoš,
na iznos od 26.500,00 kn bez PDV-a.

Članak 2.

Članak 4.

Predmet nabave je: nabava catering
usluge povodom obilježavanja početne
konferencije za projekt Poduzetnički
inkubator i
akcelerator Antunovac
KK.03.1.2.01.0012.

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu s pozicije R064
Usluge održavanja – kanali - poljski putovi.

Članak 3.

Članak 5.

Pristigla je ponuda NOVA FURCA
d.o.o., Catering Bugarin, Vinkovačka 2,
Osijek, na iznos od 4.500,00 kn bez PDV-a.

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

Članak 4.
KLASA: 363-01/17-01/08
URBROJ: 2158/02-01-17-4
U Antunovcu, 22. rujna 2017. godine

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu sa pozicije
R163-1, R163-2, R163-3, R163-4, R163-5
Izgradnja
poduzetničkog
inkubatora
RODA.

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
346.
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 12. listopada 2017.
godine, donosi

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Antunovac».
KLASA: 302-01/16-01/11
URBROJ: 2158/01-01-16-140
U Antunovcu, 12. listopada 2017. godine

ODLUKU
o nabavi catering usluge povodom
obilježavanja početne konferencije za
projekt
Poduzetnički inkubator i akcelerator
Antunovac KK.03.1.2.01.0012.

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
347.
Temeljem članka 2. Odluke o
dodjeli stipendija učenicima, studentima i
darovitim sportašima s područja Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 4/09 i 7/10) i članka 45.
Statuta Općine Antunovac («Službeni
glasnik Općine Antunovac» broj 2/13),

Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 85/17.
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Općinski načelnik Općine Antunovac dana,
17. listopada 2017. godine, donosi

348.
Temeljem članka 15. stavak 2.
Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine»
120/16) i članka 45. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13), Općinski načelnik
Općine Antunovac dana, 16. listopada
2017. godine, donosi

ODLUKU
o raspisivanju natječaja za dodjelu
stipendija učenicima srednjih škola i
studentima s područja Općine
Antunovac

ODLUKU

Članak 1.

o nabavi zastava

Za provedbu natječaja zadužuje se
Povjerenstvo za dodjelu stipendija
(«Službeni glasnik Općine Antunovac 6/17)
u sastavu:
1.
Ante Modrić, predsjednik,
2.
Marta Bezjak, član i
3.
Zlatko Matijević, član.

Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 9/17.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

Članak 2.
Utvrđuje se, za školsku godinu
2017./2018., dodjela 7 stipendija učenicima
srednjih škola i 9 stipendija studentima, ako
oni i članovi njihove obitelji u zajedničkom
kućanstvu, nemaju ukupne redovne
novčane prihode po članu kućanstva veće
od 3.000,00 kuna mjesečno.
Visina mjesečne stipendije za
učenike iznosi 400,00 kn, za studente
700,00 kn.
Stipendija će se isplaćivati u roku od
9 mjeseci, za period od 01.10.2017. do
30.06.2018. godine.

Članak 2.
Predmet nabave je: nabava zastava.
Članak 3.
Pristigla je ponuda TINTEX d.o.o.,
M. Odavića 36, Palača, na iznos od
1.900,00 kn bez PDV-a.
Članak 4.

Članak 3.

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu sa pozicije
R011 Sitni inventar.

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

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

KLASA: 604-02/17-01/01
URBROJ: 2158/02-01-17-1
U Antunovcu, 17. listopada 2017. godine

KLASA: 017-01/17-01/01
URBROJ: 2158/02-01-17-5
U Antunovcu, 16. listopada 2017. godine

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
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Općinski načelnik
Davor Tubanjski

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

349.
Temeljem članka 15. stavak 2.
Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine»
120/16) i članka 45. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13), Općinski načelnik
Općine Antunovac dana, 16. listopada
2017. godine, donosi

KLASA: 601-02/17-01/01
URBROJ: 2158/02-01-17-97
U Antunovcu, 16. listopada 2017. godine
Općinski načelnik
Davor Tubanjski

ODLUKU

350.
Temeljem članka 15. stavak 2.
Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine»
120/16) i članka 45. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13), Općinski načelnik
Općine Antunovac dana, 20. listopada
2017. godine, donosi

o nabavi usluge održavanja objekata u
vlasništvu Općine Antunovac,
dječji vrtić Snjeguljica u Antunovcu i
Ivanovcu
Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 78/17.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

ODLUKU
o nabavi usluge prijevoza na relaciji
Antunovac– Slavonski brod –Antunovac
za Udrugu Korijeni pustare povodom
sudjelovanja na XVI. Ukrajinskoj
smotri dječjeg stvaralaštva u
Slavonskom Brodu

Članak 2.

Članak 1.

Predmet nabave je: nabava usluge
održavanja objekata u vlasništvu Općine
Antunovac, dječji vrtić Snjeguljica u
Antunovcu i Ivanovcu.

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

Članak 3.
Pristigla je ponuda ELMAG, obrt za
uslužne djelatnosti, Hrvatske Republike 4 a,
Antunovac, na iznos od 6.455,00 kn.

Članak 2.
Predmet nabave je: nabava
prijevoza na relaciji Antunovac – Slavonski
Brod – Antunovac za Udrugu Korijeni
pustare povodom sudjelovanja na XVI.
Ukrajinskoj smotri dječjeg stvaralaštva u
Slavonskom Brodu.

Članak 4.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu sa pozicije
R059c Uređenje objekata.
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Članak 3.

Članak 2.

Pristigla je ponuda KROKO
TRADE d.o.o., Duga ulica 176, Ivanovac,
2.000,00 kn bez PDV-a.

U članku 1., stavak 1., točka 2., iza
riječi „viši stručni suradnik za ekonomske
poslove“ znak „ .“ mijenja se u znak „ ,“.
Iza točke 2., dodaje se točka 3., koja glasi:
„3. Dajana Sušec, viši stručni
suradnik za pravne poslove.“

Članak 4.
Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu s pozicije R069,
Donacije drugim pravnim osobama.

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

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

KLASA: 302-01/16-01/11
URBROJ: 2158/02-01-17-133
U Antunovcu, 11. listopada 2017. godine

KLASA: 007-01/17-01/13
URBROJ: 2158/02-01-17-7
U Antunovcu, 20. listopada 2017. godine

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

352.
Temeljem članka 45. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13), Općinski načelnik
Općine Antunovac dana, 24. listopada
2017. godine, donosi

351.
Temeljem članka 45. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13), Općinski načelnik
Općine Antunovac dana 11. listopada 2017.
godine donosi

ODLUKU
o poništenju Odluke o donaciji za
organizaciju manifestacije
„Povratak vitezova na Utvrdu
Kolođvar“

ODLUKU O IZMJENI I
DOPUNI ODLUKE
o imenovanju projektnog tima Općine
Antunovac
za rad na projektu Poduzetničkog
inkubatora i akceleratora Antunovac

Članak 1.
Poništava se odluka o donaciji za
organizaciju
manifestacije
„Povratak
vitezova na Utvrdu Kolođvar“, evidencijski
broj nabave je 56/17, donator: OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, korisnik sredstava
RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj
i poticanje poduzetništva, u iznosu
20.000,00 kn.

Članak 1.
Odluka o imenovanju projektnog
tima Općine Antunovac za rad na projektu
Poduzetničkog inkubatora i akceleratora
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 8/17) mijenja se i
dopunjuje prema odredbama ove Odluke.
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353.
Članak 2.

Na temelju članka 4., stavka 3.
Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br 86/08 i
61/11), članka 32. Uredbe o klasifikaciji
radnih mjesta u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
(„Narodne
novine“ br. 74/10 i 125/14), članka 10.,
stavka 2. Odluke o unutarnjem ustrojstvu i
djelokrugu Općinske uprave Općine
Antunovac („Službeni glasnik Općine
Antunovac“ broj 7/09) i članka 45. Statuta
Općine Antunovac („Službeni glasnik
Općine Antunovac“ broj 2/13) donosim

Stavlja se van snage Odluka o
donaciji za organizaciju manifestacije
„Povratak vitezova na Utvrdu Kolođvar“
KLASA: 612-08/14-01/01, URBROJ:
2158/02-01-17-47, od 12. travnja 2017.
godine.
Članak 3.
Odluka
se
poništava
nemogućnosti izvršenja odluke.

zbog

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

PRAVILNIK O
IZMJENAMA
PRAVILNIKA

KLASA: 612-08/14-01/01
URBROJ: 2158/02-01-17-54
U Antunovcu, 24. listopada 2017. godine

o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela
Općine Antunovac

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

Članak l.
Pravilnik o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Antunovac („Službeni glasnik Općine
Antunovac“ broj 8/10, 16/12, 7/13, 7/15 i
11/15), mijenja se i dopunjuje prema
odredbama ovog Pravilnika.
Članak 2.
U članku 19. stavak 1. briše se točka 6.
Referent za poslove samouprave i društvene
djelatnosti.
U stavku 1., dosadašnja točka 7.,
postaje točka 6.
Unutar dosadašnje točke 7., a nove
točke 6., brojka u odredbi Broj radnog
mjesta 7., postaje brojka 6.
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Članak 3.

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu sa pozicije
R064 Usluge održavanja – kanali – poljski
putevi.
Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu
danom donošenja i objaviti će se u
Službenom glasniku Općine Antunovac.
KLASA: 023-05/15-01/01
URBROJ: 2158/02-01-17-12
U Antunovcu, 09. listopada 2017. godine

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

Općinski načelnik
Davor Tubanjski

KLASA: 340-01/17-01/04
URBROJ: 2158/02-01-17-16
U Antunovcu, 29. rujna 2017. godine

354.
Temeljem članka 15. stavak 2.
Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine»
120/16) i članka 45. Statuta Općine
Antunovac («Službeni glasnik Općine
Antunovac» broj 2/13), Općinski načelnik
Općine Antunovac dana, 29. rujna 2017.
godine, donosi

Općinski načelnik
Davor Tubanjski
355.
Temeljem odredbi Zakona o javnoj
nabavi («Narodne novine» broj 120/16),
članka 45. Statuta Općine Antunovac
(«Službeni glasnik Općine Antunovac» broj
2/13) i članka 3. Pravilnika o provedbi
postupka jednostavne nabave («Službeni
glasnik Općine Antunovac» broj 7/17),
Općinski načelnik Općine Antunovac, dana
16. listopada 2017. godine, donosi

ODLUKU
o nabavi usluge rada stroja za ravnanje
poljskog puta
Članak 1.
Naručitelj
usluge:
OPĆINA
ANTUNOVAC, Antunovac, B. Radića 4,
OIB: 30812410980, a evidencijski broj
nabave je 50/17.
Odgovorna osoba naručitelja je
Davor Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.
Članak 2.

ODLUKU
o početku postupka jednostavne nabave
radova
Izgradnje rasvjete igrališta u Sportsko
rekreacijskom centru u Ivanovcu
Članak 1.

Predmet nabave je: nabava usluge
rada stroja za ravnanje poljskog puta.

Ovom Odlukom se pokreće
postupak jednostavne nabave radova
Izgradnje rasvjete igrališta u Sportsko
rekreacijskom centru u Ivanovcu.

Članak 3.
Pristigla je ponuda IRETON d.o.o.,
Hrvatske Republike 7, Antunovac, na iznos
od 2.400,00 kn bez PDV-a.

Članak 2.
Odgovorna osoba naručitelja je Davor
Tubanjski, Općinski načelnik Općine
Antunovac.

Članak 4.
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Članak 3.
Članak 6.
Ovom odlukom imenuje se Stručno
povjerenstvo za jednostavnu nabavu za
postupak jednostavne nabave radova
Izgradnje rasvjete igrališta u Sportsko
rekreacijskom centru u Ivanovcu, pod
evidencijskom brojem: 69/17.
U Stručno povjerenstvo za
jednostavnu
nabavu
za
postupak
jednostavne nabave radova Izgradnje
rasvjete igrališta u Sportsko rekreacijskom
centru u Ivanovcu imenuju se:
- Ante Modrić, dipl. iur. i
- Davor Glavica, mag.oec..

Sredstva za plaćanje nabave
osigurana su u Proračunu Općine
Antunovac za 2017. godinu sa pozicije
R036-1 – Izgradnja javne rasvjete.
Članak 7.
Administrativno tehničke poslove u
postupku javne nabave obavlja Jedinstveni
upravni odjel Općine Antunovac.
Članak 8.

Članak 4.

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

Ovom odlukom ovlašćuje se
Stručno povjerenstvo za jednostavnu
nabavu da pripremi i provede postupak
jednostavne nabave radova Izgradnje
rasvjete igrališta u Sportsko rekreacijskom
centru u Ivanovcu.

KLASA: 302-02/17-01/01
URBROJ: 2158/02-01-17-20
U Antunovcu, 16. listopada 2017. godine
Općinski načelnik
Davor Tubanjski

Članak 5.
Procijenjena vrijednost nabave je
185.000,00 kuna (bez PDV-a).
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______________________________________________________________
„Službeni glasnik Općine Antunovac“ službeno glasilo Općine Antunovac
Izdaje: Općina Antunovac
Za izdavača: Ante Modrić, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Grafička priprema: Tea Tomšić, referent za administrativne poslove
Tisak: Općina Antunovac
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