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SLUŽBENI  GLASNIK  
OPĆINE  BEREK  

 
 

 
Općina Berek                                           04/2015.                    Uredništvo: Tajništvo                                                                                          
                                                                                                                
 
Glasnik izlazi prema potrebi                   Berek,01.09.2015.                    tel. 548-017 
 
 
 
 
Sadržaj:  
 
1. Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne 

rasvjete 
2.  Odluka o izboru osobe o obavljanju komunalne djelatnosti komunalne naknade 

deratizacije 
3.  Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne naknade nerazvrstanih cesta 
4.  Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti uređenja parkirališta u 

Gornjoj Grešnici 
5.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu parkirališta u Gornjoj 

Garešnici 
6. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za asfaltiranje nerazvrstane ceste u 

Krivaji 
7. Odluka o početku  postupka nabave bagatelne vrijednosti  građevinsko 

obrtničkih radova na Društvenom domu U Gornjoj Garešnici –II. FAZA 
8. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obrtničko građevinske radove na 

Društvenom domu u Gornjoj garešnici 
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Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03 – 
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11), članka 12. Odluke 
o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Općini Berek 
("Službeni glasnik" br. 03/15) i članka 30. Statuta Općine Berek (Službeni glasnik" br. 2/09 ), 
Općinsko vijeće Općine Berek na sjednici održanoj dana 01.09.2015 godine, donosi  
 
 

ODLUKU 
o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete 

 
I 

Temeljem provedenog postupka javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti 
održavanja javne rasvjete u općini Berek odabire se – ROTOR d.o.o. iz Bjelovara, Ulica 
hrvatskog proljeća 10. 
 

II 
Načelnik Općine Berek sklopit će, temeljem ove Odluke, sa Rotorom d.o.o.  iz Bjelovara, 

Ulica hrvatskog proljeća 10, Ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete 
na rok od 4 (četiri) godine, od dana donošenja ove Odluke. 
 
OBRAZLOŽENJE 
 

Pravni temelj za donošenja Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti 
održavanja javne rasvjete propisan je člankom 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kojim je 
određeno da jedinica lokalne samouprave može obavljanje komunalnih djelatnosti koje se 
financiraju isključivo iz njezina proračuna povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog 
ugovora najdulje na vrijeme od četiri godine, te odrediti uvjete i mjerila za provedbu javnog 
natječaja. 
Istim je člankom u stavku 4. propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave 
donosi odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju 
pisanog ugovora. 
Temeljem članka 19. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 
pisanog ugovora, Načelnik Općine Berek donio je Odluku o objavi javnog natječaja za obavljanje 
komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete KLASA: 363-02/15-02/01, URBROJ: 2123/02-
02-15-1 od 15.06.2015.god. Navedenom Odlukom osnovano je i stručno povjerenstvo za 
provedbu natječaja koje je imenovano za pripremu i provedbu postupka javnog natječaja za 
obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete. Odluka je objavljena u «Službenom 
glasniku» br.03/15. 
Predmet javnog natječaja je obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na 
području općine Berek sukladno programima održavanja komunalne infrastrukture Općine Berek 
za svaku proračunsku godinu u razdoblju od 2015- 2019.godine, odnosno planiranim novčanim 
sredstvima. 
Dokumentacijom za natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete  
utvrđeno je da će se najpovoljnijom ponudom smatrati ponuda s najniže ponuđenom cijenom, 
povoljnijim uvjetima plaćanja i sposobnosti ponuditelja koja se utvrđuje temeljem dokumentacije 
iz ponude. 
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Uvjeti obavljanja djelatnosti održavanja javne rasvjete utvrđeni su dokumentacijom za natječaj i 
prijedlogom ugovora koji je sastavni dio dokumentacije za natječaj, a sve sukladno odredbama 
Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima koji se mogu 
obavljati na temelju pisanog ugovora. 
Zapisnikom sa sjednice stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javnog natječaja 
za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete, klasa: 363-01/15-02/01, urbroj: 
2123/02-05-15-7 i klasa:363-01/15-02/01, urbroj: 2123/02-05-15-7 Stručno povjerenstvo je 
utvrdilo: 
- da su u postupku javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne 
rasvjete u Općini Berek zaprimljene dvije ponude 

* ponuda Rotora d.o.o. iz Bjelovara, Ulica hrvatskog proljeća 10, s ponuđenim iznosom 
od 19.149,00 kuna bez PDV-a, odnosno 23.936,25 kuna s PDV –om, ponuđenim jamstvenim 
rokom od 24 mjeseca, te rokom plaćanja od 30 dana od dana. 
- da je ponuda u potpunosti sukladna dokumentaciji za natječaj. 
- da nema računske pogreške u troškovničkim stavkama, 

* te ponuda Eninga d.o.o. iz Bjelovara, Iločka 33, s ponuđenim iznosom od 20.423,00 
kuna bez PDV-a, odnosno 25.528,75 kuna s PDV –om, ponuđenim jamstvenim rokom od 24 
mjeseca, te rokom plaćanja od 30 dana od dana. 
- da je ponuda  nije u potpunosti sukladna dokumentaciji za natječaj te je iz toga razloga odbijena 
- da nema računske pogreške u troškovničkim stavkama, 
 
te donijelo Zaključak o prijedlogu za odabir ponude Rotor d.o.o. iz Bjelovar jer je ponudio nižu 
cijenu i dostavio svu potrebnu dokumentaciju te  je prema saznanjima komisije i naručitelja 
poznat kao dobar izvođač radova, te ne izražavamo sumnju u objektivnost ponuđene cijene.  
 . 
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci Odluke. 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena. 
 
Klasa: 363-01/15-02/01 
Urbroj: 2123/02-01-15-9 
Berek, 01.09.2015.godine 

 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE BEREK 
PREDSJEDNIK 

Antun Dergić 
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Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03 – 
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11), članka 12. Odluke 
o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Općini Berek 
("Službeni glasnik" br. 03/15) i članka 30. Statuta Općine Berek (Službeni glasnik" br. 2/09 ), 
Općinsko vijeće Općine Berek na sjednici održanoj dana 01.09.2015 godine, donosi  
 
 
ODLUKU 

o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti  deratizacije 
 
I 

Temeljem provedenog postupka javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti 
održavanja deratizacije u općini Berek odabire se –Škarda sanitarna zaštita d.o.o. iz Čazme, 
Milana Novačića 73. 
 

II 
Načelnik Općine Berek sklopit će, temeljem ove Odluke, sa Škardom  sanitarnom 

zaštitom d.o.o. iz Čazme, Milana Novačića 73, sklopiti ugovor o obavljanju komunalnih poslova 
održavanja javne rasvjete na rok od 4 (četiri) godine, od dana donošenja ove Odluke. 
 

 
OBRAZLOŽENJE 
 

Pravni temelj za donošenja Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti 
deratizacije propisan je člankom 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kojim je određeno da 
jedinica lokalne samouprave može obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju 
isključivo iz njezina proračuna povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora 
najdulje na vrijeme od četiri godine, te odrediti uvjete i mjerila za provedbu javnog natječaja. 
Istim je člankom u stavku 4. propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave 
donosi odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju 
pisanog ugovora. 
Temeljem članka 19. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 
pisanog ugovora, Načelnik Općine Berek donio je Odluku o provođenju mjera suzbijanja 
patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca čije je planirani, 
organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije od 
javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku na području Općine za obavljanje komunalne 
djelatnosti deratizacije KLASA: 540-01/15-01/02, URBROJ: 2123/02-02-15-1 od 
30.06.2015.god. Navedenom Odlukom osnovano je i stručno povjerenstvo za provedbu natječaja 
koje je imenovano za pripremu i provedbu postupka javnog natječaja za obavljanje komunalne 
djelatnosti deratizacije. Odluka je objavljena u «Službenom glasniku» br.03/15. 
Predmet javnog natječaja je obavljanje komunalne djelatnosti deratizacije na području općine 
Berek sukladno planu Općine Berek za svaku proračunsku godinu u razdoblju od 2015- 
2019.godine, odnosno planiranim novčanim sredstvima. 
Dokumentacijom za natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti deratizacije 
utvrđeno je da će se najpovoljnijom ponudom smatrati ponuda s najniže ponuđenom cijenom, 
povoljnijim uvjetima plaćanja i sposobnosti ponuditelja koja se utvrđuje temeljem dokumentacije 
iz ponude. 
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Uvjeti obavljanja djelatnosti održavanja javne rasvjete utvrđeni su dokumentacijom za natječaj i 
prijedlogom ugovora koji je sastavni dio dokumentacije za natječaj, a sve sukladno odredbama 
Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima koji se mogu 
obavljati na temelju pisanog ugovora. 
Zapisnikom sa sjednice stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javnog natječaja 
za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete, klasa: 540-01/15-01/02, urbroj: 
2123/02-05-15-5 i klasa:540-01/15/02, urbroj: 2123/02-05-15-6 Stručno povjerenstvo je utvrdilo: 
- da su u postupku javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti deratizacijena području  
Općini Berek zaprimljene jednu ponudu 

* ponuda Škarde sanitarne zaštite iz Čazme, Milana Novačića 73, s ponuđenim iznosom 
od 20,00 kuna bez PDV-a, odnosno 25,00 kuna s PDV –om,  za kućanstvo ponuđenim 
jamstvenim rokom od 24 mjeseca, te rokom plaćanja od 30 dana od dana. 
- da je ponuda u potpunosti sukladna dokumentaciji za natječaj. 
- da nema računske pogreške u troškovničkim stavkama, 
te donijelo Zaključak o prijedlogu za odabir ponude Škarde sanitarne zaštite d.o.o. iz Čazme  jer 
je jedini ponuditelj te je  ponudio realnu cijenu i dostavio svu potrebnu dokumentaciju te  je 
prema saznanjima komisije i naručitelja poznat kao dobar izvođač radova, te ne izražavamo 
sumnju u objektivnost ponuđene cijene.  
 . 
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci Odluke. 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena. 
 
Klasa: 540-01/15-01/02 
Urbroj: 2123/02-05-15-7 
Berek, 01.09.2015.godine 

 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE BEREK 
PREDSJEDNIK 

Antun Dergić 
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 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                              OPĆINA BEREK 
                        OPĆINSKO VIJEĆE  
                                                                                           
                                                                                                              
KLASA: 340-03/15-01/01   
URBROJ: 2123/02-02-15-08    
 
Berek, 01.09.2015. 
 

Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, 
br. 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. – Uredba, 178/04., 38/09., 79/09. i 153/09, i 49/11.)  
na temelju provedenog prikupljanja ponuda od 10.05.2007. godine, te članka 30. Statuta Općine 
Berek (Službeni glasnik Općine Berek broj 1/2006.), Općinsko vijeće na svojoj sjednici održanoj 
01.09.2015. godine donijelo je  
 
 
                                                                                                O D L U K U 

 
I. 

 
Kao najpovoljnije ponude u postupku prikupljanja ponuda  – za poslove održavanja 

nerazvrstanih cesta na području Općine Berek, odabrane  su ponude: 
- Igora Dergić iz Bereka, sa ponuđenom cijenom za radove prema troškovniku i 

specifikaciji radova, koji je sastavni dio ove Odluke. 
- Martina Vučinića iz Gornje Garešnice, sa ponuđenom cijenom za radove 

prema troškovniku i specifikaciji radova, koji je sastavni dio ove Odluke. 
 
 
 

II. 

 
Sa odabranim ponuditeljima načelnik Općine Berek će sklopiti Ugovor o održavanju 

nerazvrstanih cesta na području općine Berek, u roku od 30 dana od dana slanja obavijesti o 
odabiru. 
 

 
 

OBRAZLOŽENJE 
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Općina Berek, Berek 77, OIB 43345188266 je provela prikupljanje ponuda  – Održavanje 
nerazvrstanih cesta na području Općine Berek, sukladno članku 19. i 20. Odluke o komunalnim 
djelatnostima Općine Berek. 

Postupkom prikupljanja ponuda zatražene su ponude od pet (5) potencijalnih ponuđača,a 
zaprimljene su  2 ponude. 

Ponuda Igora Dergić iz Bereka, ocjenjena je kao prihvatljiva u smislu ispunjavanja uvjeta 
natječaja isto kao i ponuda Martina Vučinića iz Gornje Garešnice. 

 
Sukladno članku 23., 24., i 25. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine 

Berek, a na temelju Zapisnika o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda javnog nadmetanja za 
održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Berek od 13.08.2015. godine Klasa: 340-
03/15-01/01, Urbroj: 2123/02-05-15-07, kojeg je sačinilo Stručno povjerenstvo u sastavu:  

- Mirjana Mikulić – voditelj 
- Sanela Kos – član 
- Davor Novak, član 

nezavisnim ocjenjivanjem od strane stručnog povjerenstva, u skladu s oglašenim kriterijima, 
odabrana je kao prihvatljiva i povoljna ponuda Igora Dergića i Martina Vučinića. 

  
Obzirom na navedeno odlučeno je kao u izreci. 

 
 
Uputa o pravnom lijeku: 
 

Sukladno članku 15. stavak 7. protiv ove Odluke žalba nije dopuštena.  
 
 
        PREDSJEDNIK 
            OPĆINSKOG VIJEĆA 

                  Antun Dergić 

 
 
Dostaviti: 

- Igor Dergić, Berek 
- Martin Vučinić, Gornja Garešnica 
- Arhiva, ovdje  

    
 
  
 
Ova Odluka je izvršna sukladno t.2. st.2. članak 270 ZUP-a 
Dana, 01.09.2015. 
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     REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 
               ŽUPANIJA 
            OPĆINA BEREK 
         OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA: 402-01/15-01/05 
URBROJ: 2123/02-02-15-1 
 
Na temelju članka 5.  Pravilnika o nabavi roba i usluga male vrijednosti (Službeni glasnik broj 
04/2014)6), članka47. Statuta Općine Berek („Službeni glasnik br. 1/2013  ,Općinski načelnik 
dana  01.kolovoza 2015. godine, donosi 
 

 
  O D L U K U  

 
o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti uređenja parkirališta u  

Gornjoj Garešnici 
                                                 

Članak 1. 
 

Podaci o naručitelju: 
- Naziv, sjedište i adresa: Općina Berek, Berek 77, 43 232 Berek 
- OIB: 43345188266 

 
 
                                                           Članak 2.  
Predmet nabave je uređenje parkirališta u Gornjoj Garešnici 
 
                                                           Članak 3. 
Procijenjena vrijednost radova iznosi 90.000,00 kn (sa pdv-om). 

 
Članak 4. 

Izvor-način planiranih sredstava: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i 
vlastita sredstva.          
                                                 
                                                            Članak 5. 
Postupak nabave će se provesti slanjem poziva za dostavu ponuda na adrese  2 (dva) gospodarska 
subjekta. 
 
 
                                                              Članak 6. 
U Povjerenstvo za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti imenuju se: 

1. Mirjana Mikulić, članica općinskog vijeće Općine  Berek 
2. Sanela Kos, referent za društvene djelatnosti u Općini Berek 
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3. Davor Novak, član Općinskog vijeća općine Berek 
4. Članovi Povjerenstva za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti koordiniraju 

pripremu i provođenje postupka nabave bagatelne vrijednosti, sudjeluju u postupku 
otvaranja, pregleda i ocjene ponuda, te obavljaju ostale poslove u vezi s postupkom 
nabave bagatelne vrijednosti. 

Članak 7. 
 

Odgovorna osoba Naručitelja je općinski načelnik Mato Tonković. 
 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 

                                                                                 Općinski načelnik: 
                                                                                Mato Tonković                                                            

 
 
 
 
Dostaviti: 

1. Članovima Povjerenstva iz točke VI. ove Odluke 
2. Pismohrana, ovdje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
 
 
 

                    
     REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 
               ŽUPANIJA 
          OPĆINA BEREK 
      OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA: 402-01/15-01/03 
URBROJ: 2123/02-02-15-10 
Berek, 09.10.2015 
 
 
Temeljem članka 47. Statuta Općine Berek („Službeni glasnik br. 1/2013 , a na temelju 
poziva za dostavu ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za asfaltiranje 
nerazvrstane ceste u Krivaji od 18. rujna 2015. i zapisnika Povjerenstva od 29. kolovoza 
2015. Općinski načelnik dana 09.listopada 2015. godine donosi 
 

 
  O D L U K U  

 
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za asfaltiranje nerazvrstane ceste u Krivaji  

 
 
                                                            Članak 1. 
 
Javni naručitelj  je Općina Berek, Berek 77, 43232 Berek, OIB: 43345188266. 
 

Članak 2. 
 

Predmet nabave je asfaltiranje nerazvrstane ceste u Krivaji. 
 

Članak 3. 
U predmetu prikupljanja ponuda za asfaltiranje nerazvrstane ceste u Krivaji pristigle su 2 
ponude ponuditelja: 
 
 

1. Ponuda ponuditelja „Ceste“ d.d, Josipa Jelačića 2, 43000 Bjelovar, od 25.rujna 
2015. iznos sa ponuđenom cijenom od  421.125,00 kn. 
 

2. Ponuda ponuditelja „Poduzeće za ceste“ d.o.o, Bilogorska 43, 43000 Bjelovar od 
25.rujna 2015. iznos s ponuđenom cijenom 452.900,00 kn 
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Članak 4. 
 
Kao najpovoljnija ponuda za građevinsko obrtničke radove na asfaltiranju nerazvrstane 
ceste u Krivaji i odabire se ponuda ponuditelja „Ceste“ d.d, Josipa Jelačića 2, 43000 
Bjelovar, od 25.rujna 2015. iznos sa ponuđenom cijenom od  421.125,00 kn 
     S odabranim ponuditeljem sklopit će se Ugovor. 
 
 
                                                           Članak 5.  
 
Ova Odluka dostavit će se svim ponuditeljima te objaviti u službenom glasniku Općine 
Berek. 
 
 
                                                          
                                                             
                                                               

Općinski načelnik:  
     Mato Tonković 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         
     REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 
               ŽUPANIJA 
          OPĆINA BEREK 
      OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA: 402-01/15-01/05 
URBROJ: 2133/02-02-15-7 
 
Temeljem članka 47. Statuta Općine Berek („Službeni glasnik br. 1/2013 , a na temelju 
poziva za dostavu ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za  izradu parkirališta u 
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Gornjoj Garešnici od 03. kolovoza 2015. i zapisnika Povjerenstva od 28. kolovoza 2015. 
Općinski načelnik dana 29. kolovoza 2015. godine donosi 
 

 
  O D L U K U  

 
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu parkirališta u Gornjoj Garešnici  

 
 
                                                            Članak 1. 
 
Javni naručitelj je Općina Berek, Berek 77, 43232 Berek, OIB: 43345188266. 
 

Članak 2. 
 

Predmet nabave je izrada parkirališta u Gornjoj Garešnici. 
 

Članak 3. 
U predmetu prikupljanja ponuda za izradu parkirališta u Gornjoj Garešnici pristigle su 2 
ponude ponuditelja: 
 
 
3.  Ponuda ponuditelja „Poljoprivredno prijevozničkog obrta „Dergić“, Berek 92, 43232 

Berek,  iznos sa ponuđenom cijenom 79.179,75  kn 
 

4. Ponuda ponuditelja „ Ceste d.d“ Josipa Jelačića 2, 43000 Bjelovar, iznos sa 
ponuđenom cijenom od 72.446,00 kn 

 
 

članak 4. 
 
Kao najpovoljnija ponuda za izradu parkirališta u Gornjoj Garešnici odabire se ponuda 
ponuditelja „“Ceste d.d“ Josipa Jelačića 2, 43000 Bjelovar. Cijena najpovoljnije ponude 
iznosi  72.446,kn. S odabranim ponuditeljem sklopit će se Ugovor. 
 
                                                           Članak 5.  
 
Ova Odluka dostavit će se svim ponuditeljima te objaviti u službenom glasniku Općine 
Berek. 
 
 
                                                          
                                                  
             
 
 
                                                   

Općinski načelnik:  
     Mato Tonković 
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     REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 
               ŽUPANIJA 
            OPĆINA BEREK 
         OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA: 402-01/15-01/06 
URBROJ: 2123/02-02-15-1 
 
Na temelju članka 5.  Pravilnika o nabavi roba i usluga male vrijednosti (Službeni glasnik broj 
04/2014)6), članka47. Statuta Općine Berek („Službeni glasnik br. 1/2013  ,Općinski načelnik 
dana  10.kolovoza 2015. godine, donosi 
 

 
  O D L U K U  

 
o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti  građevinsko obrtničkih radova na 

Društvenom domu u Gornjoj Garešnici- II. FAZA  
                                                 

Članak 1. 
 

Podaci o naručitelju: 
- Naziv, sjedište i adresa: Općina Berek, Berek 77, 43 232 Berek 
- OIB: 43345188266 

 
 
                                                           Članak 2.  
Predmet nabave je uređenje parkirališta u Gornjoj Garešnici 
 
                                                           Članak 3. 
Procijenjena vrijednost radova iznosi 280.000,00  kn (sa pdv-om). 

 
Članak 4. 

Izvor-način planiranih sredstava: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i 
vlastita sredstva.          
                                                 
                                                            Članak 5. 
Postupak nabave će se provesti slanjem poziva za dostavu ponuda na adrese  2 (dva) gospodarska 
subjekta. 
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                                                              Članak 6. 
U Povjerenstvo za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti imenuju se: 

5. Mirjana Mikulić, članica općinskog vijeće Općine  Berek 
6. Sanela Kos, referent za društvene djelatnosti u Općini Berek 
7. Davor Novak, član Općinskog vijeća općine Berek 
8. Članovi Povjerenstva za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti koordiniraju 

pripremu i provođenje postupka nabave bagatelne vrijednosti, sudjeluju u postupku 
otvaranja, pregleda i ocjene ponuda, te obavljaju ostale poslove u vezi s postupkom 
nabave bagatelne vrijednosti. 

Članak 7. 
 

Odgovorna osoba Naručitelja je općinski načelnik Mato Tonković. 
 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 

                                                                                 Općinski načelnik: 
                                                                                Mato Tonković                                                            

 
 
 
 
Dostaviti: 

3. Članovima Povjerenstva iz točke VI. ove Odluke 
Pismohrana, ovdje 
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     REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 
               ŽUPANIJA 
          OPĆINA BEREK 
      OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA: 402-01/15-01/06 
URBROJ: 2123/02-02-15-7 
 
Temeljem članka 47. Statuta Općine Berek („Službeni glasnik br. 1/2013 , a na temelju 
poziva za dostavu ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za građevinsko obrtničke 
radove na Društvenom domu u Gornjoj Garešnici od 17. kolovoza 2015. i zapisnika 
Povjerenstva od 29. kolovoza 2015. Općinski načelnik dana 29. kolovoza 2015. godine 
donosi 
 

 
  O D L U K U  

 
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obrtničko građevinske radove na Društvenom 

domu  u Gornjoj Garešnici  
 

 
                                                            Članak 1. 
 
Javni naručitelj je Općina Berek, Berek 77, 43232 Berek, OIB: 43345188266. 
 

Članak 2. 
 

Predmet nabave su obrtničko građevinski radovi na Društvenom domu u Gornjoj 
Garešnici. 
 

Članak 3. 
U predmetu prikupljanja ponuda za građevinsko obrtničke radove na Društvenom domu  
u Gornjoj Garešnici pristigle su 2 ponude ponuditelja: 
 
 
 
5.  Ponuda ponuditelja „Tesarsko zidarski obrt „Sabljkak“, vl. Pero Sabljak, Mišinačka 

30, 43000 Bjelovar,  iznos sa ponuđenom cijenom 284.103,80  kn 
 

6. Ponuda ponuditelja „Česma-Usluge“ d.o.o, Bjelovar, Slavonska cesta 17, 43000 
Bjelovar 281.848,75 kn. 

 
 

Članak 4. 
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Kao najpovoljnija ponuda za građevinsko obrtničke radove na Društvenom domu u 
Gornjoj Garešnici odabire se ponuda ponuditelja „Česma-Usluge d.o.o“, Bjelovar, 
Slavonska cesta 17, 43000 Bjelovar, iznos sa ponuđenom cijenom od 281.848,75 kn 
     S odabranim ponuditeljem sklopit će se Ugovor. 
 
 
                                                           Članak 5.  
 
Ova Odluka dostavit će se svim ponuditeljima te objaviti u službenom glasniku Općine 
Berek. 
 
 
                                                          
                                                             
                                                               

Općinski načelnik:  
     Mato Tonković 


