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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
22.
Na temelju članka 24. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11.) i
članka 46. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 4/09.) i
Plana nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj
1/12.) Općinski načelnik Općine Sveta Nedelja, 18. lipnja 2012. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja
u postupku javne nabave
Članak 1.
Općina Sveta Nedelja sa sjedištem u Nedešćini, Nedešćina 103 (OIB: 84615779206, u
daljnjem tekstu: Naručitelj), za potrebe pripreme i provedbe otvorenog postupka javne nabave za
radove na rekonstrukciji - asfaltiranju nerazvrstane ceste NC 0106 dionica Županijska cesta Ž 5081
- Poduzetnička zona Nedešćina, imenuje svoje ovlaštene predstavnike i to:
1. Elia Stepančića, Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, za dokaze financijske sposobnosti,
rokove, načine i uvjete plaćanja, pravne i poslovne sposobnosti, uvjete nekažnjavanja i pravnu
zaštitu
2. Enca Mohorovića, člana Općinskog vijeća, za tehničke specifikacije i dokaze tehničke
sposobnosti,
3. Dorijana Bažona, oec - ovlaštena osoba sa završenim specijalističkim programom izobrazbe u
području javne nabave KLASA: 406-01/11-01/05, URBROJ: 526-15-02-01/2-11-133 od
14.04.2011. godine.
Članak 2.
Obaveze i ovlasti imenovanih predstavnika Naručitelja za pripremu i provedbu postupka
javne nabave iz članka 1. ove Odluke su slijedeće:
-

-

-

-

pripremiti Dokumentaciju za nadmetanje u svemu u skladu sa odredbama Zakona o javnoj
nabavi i Uredbom o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i
ponudama («Narodne novine», broj 10/12.),
objaviti poziv za nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH,
od dana objave poziva za nadmetanje cjelokupnu dokumentaciju za nadmetanje
elektronički staviti na raspolaganje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH,
osigurati da svi gospodarski subjekti zainteresirani za dostavu ponude pravovremeno i u
skladu sa rokovima određenim Zakonom o javnoj nabavi dobiju tražene dodatne
informacije i uvid u dokumentaciju,
provesti postupak javnog otvaranja ponuda sa izradom zapisnika o otvaranju ponuda,
izraditi zapisnik o pregledu i ocjeni prispjelih ponuda te odabrati najpovoljniju ponudu
sukladno kriterijima za odabir najpovoljnije ponude koji su utvrđeni Dokumentacijom za
nadmetanje,
dostaviti zapisnik iz prethodne alineje Općinskom načelniku Općine Sveta Nedelja radi
donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude,
nakon izvršnosti Odluke o odabiru ponude pripremiti i dostaviti na potpis Ugovor o
javnim radovima Naručitelju i gospodarskom subjektu koji je odabran kao najpovoljniji
ponuditelj,
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dostaviti obostrano potpisan Ugovor o javnim radovima sa svim prilozima Jedinstvenom
upravnom odjelu nadležnom za provedbu Ugovora,
te druge obaveze i ovlasti utvrđene odredbama Zakona o javnoj nabavi i uredbama
donesenim temeljem tog Zakona.
Članak 3.

1. Predmet javne nabave je: rekonstrukcija - asfaltiranje nerazvrstane ceste NC 0106 dionica
Županijska cesta Ž 5081 - Poduzetnička zona Nedešćina
2. Evidencijski broj nabave iz Plana nabave: EV-44-12-MV
3. Procjenjena vrijednost nabave je: 270.000,00 kn.
4. Broj i naziv iz Jedinstvenog riječnika javne nabave: CPU 45233000 asfaltiranje cesta
5. Vrsta postupka javne nabave: otvoreni postupak javne nabave
6. Zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave: članak 23. i 24. Zakona o javnoj nabavi.
7. Sklapa se: Ugovor o javnoj nabavi.
8. Rok za donošenje Odluke o odabiru je: 30 dana od dana otvaranje ponuda
9. Odgovorna osoba naručitelja: Srećko Mohorović, načelnik Općine Sveta Nedelja.

Članak 4.
Ovlašteni predstavnici Naručitelja dužni su sukladno danim obavezama i ovlastima iz ove
Odluke, započeti sa pripremom i provedbom postupka javne nabave - otvoreni postupak javne
nabave za radove na rekonstrukciji - asfaltiranju nerazvrstane ceste NC 0106 dionica Županijske
ceste Ž 5081 - Poduzetnička zona Nedešćina, odmah po zaprimanju ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u «Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja».
KLASA: 022-05/12-01/6
URBROJ: 2144/03-01-12-1
Nedešćina, 18. lipnja 2012.
OPĆINSKI NAČELNIK
NAČELNIK:
Srećko Mohorović, v.r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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23.
Na temelju članka 13. stavka 9. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11.) i
članka 46. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja», broj 4/09.)
Općinski načelnik Općine Sveta Nedelja, dana 18. lipnja 2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o sukobu interesa pri sklapanju ugovora
o javnoj nabavi
1. Shodno članku 13. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11.) u Općini
Sveta Nedelja ne postoji sukob interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi između naručitelja i
gospodarskih subjekata.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja».
KLASA: 022-05/12-01/6
URBROJ: 2144/03-01-12-3
Nedešćina, 18. lipnja 2012.
OPĆINSKI NAČELNIK
Općinski načelnik:
Srećko Mohorović, v.r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.
Temeljem članka 7. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine», broj 73/97.,
27/01., 59/01., 82/01., 103/03. i 41/06.) i članka 46. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene
novine Općine Sveta Nedelja”, broj 4/09.), Općinski načelnik dana 4. srpnja 2012. donosi slijedeću
ODLUKU
o pomoći za nabavu udžbenika za školsku godinu 2012/2013.
Članak 1.
Odlukom o pomoći za nabavku udžbenika za školsku godinu 2012/2013. (u daljnjem
tekstu: Odluka) utvrđuju se korisnici pomoći za nabavu udžbenika, te kriteriji i način ostvarivanja
pomoći.
Članak 2.
Pomoć iz članka 1. ove Odluke dodijelit će se učenicima iz obitelji sa područja Općine Sveta
Nedelja:
a) učesnika - stradalnika Domovinskog rata
b) korisnika prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja (subvencija)
c) s troje i više djece
d) učenici I razreda osnovne škole.
Članak 3.
Pomoć se osigurava sufinanciranjem nabave udžbenika i za učenike srednjih škola prema
kriterijima iz članka 2. ove Odluke u visini od 1.500,00 kn, uz predočenje potvrde o upisu.
Članak 4.
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Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, koji će temeljem rješenja o
ostvarivanju prava iz točke a), b), c) i d) članka 2. izdati potvrdu za nabavu udžbenika.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenim novinama
Općine Sveta Nedjelja”.
KLASA: 022-05/12-01/7
URBROJ: 2144/03-01-12-1
Nedešćina, 4. srpnja 2012.
OPĆINSKI NAČELNIK
NAČELNIK
Srećko Mohorović, v.r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.
Temeljem članka 7. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine», broj 73/97.,
27/01., 59/01., 82/01., 103/03. i 41/06.) i članka 46. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene
novine Općine Sveta Nedelja”, broj 4/09.), Općinski načelnik dana 4. srpnja 2012. donosi slijedeću
ODLUKU
o pomoći za nabavu školskog pribora za školsku godinu 2012./13.
Članak 1.
Odlukom o pomoći za nabavku školskog pribora za školsku godinu 2012/13. (u daljnjem
tekstu: Odluka) utvrđuju se korisnici pomoći za nabavu školskog pribora sa područja Općine Sveta
Nedelja, iznos pomoći te se utvrđuju kriteriji i način ostvarivanja pomoći.
Članak 2.
Pomoć iz članka 1. ove Odluke dodijelit će se učenicima iz obitelji:
a) učesnika - stradalnika Domovinskog rata
b) korisnika doplatka za pomoć i njegu Centra za socijalnu skrb
c) korisnika prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja (subvencija)
d) s troje i više djece koji ostvaruju pravo na dječji doplatak
e) samohrani roditelj koji ostvaruje pravo na dječji doplatak.
Članak 3.
Pomoć za nabavu školskog pribora osigurava se sufinanciranjem dijela troškova (potvrde)
u iznosima kako slijedi:
1) za učenike I – IV razreda u svoti od 150,00 kuna
2) za učenike od V do VIII razreda u svoti od 200,00 kuna
3) za učenike srednjih škola u svoti od 300,00 kuna.
Članak 4.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, koji će temeljem rješenja o
ostvarivanju prava iz točke a), b), c), d) i e) izdati potvrdu za nabavu školskog pribora.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenim novinama
Općine Sveta Nedelja”.
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KLASA: 022-05/12-01/7
URBROJ: 2144/03-01-12-2
Nedešćina, 4. srpnja 2012.
OPĆINSKI NAČELNIK
NAČELNIK
Srećko Mohorović, v.r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.
Na temelju članka 46. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta
Nedelja”, broj 4/09.), i članka 55. Pravilnika o u radu («Službene novine Općine Sveta Nedelja»,
broj 2/11.), Općinski načelnik dana 9. srpnja 2012. godine, donosi
ODLUKU
o radnom vremenu i uredovnim danima u općinskoj upravi Općine Sveta Nedelja
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se radno vrijeme i uredovni dani za rad sa strankama u
općinskoj upravi Općine Sveta Nedelja.
Članak 2.
Općinska uprava Općine Sveta Nedelja počinje sa radom između 07,00 i 08,00 sati, a
završava sa radom između 15,00 i 16,00 sati.
Članak 3.
Dnevni odmor u tijeku rada traje 30 minuta, a koristi se 10,30 - 11,00 sati.
Članak 4.
Uredovno vrijeme za prijem stranaka određuje se kako slijedi:
1. Načelnik prima stranke u okviru građanskog sata svaki utorak, srijedu i četvrtak 9,00 - 12,00
sati,
2. Zamjenik načelnika prima stranke svaki utorak, srijedu i četvrtak 9,00 - 12,00 sati,
3. Pročelnik Jedinstvenog upravnih odjela prima stranke dva dana u tjednu utorkom i srijedom
u vremenu 9,00- 12,00 sati.
Članak 5.
Uredovno vrijeme za prijem stranaka za djelatnike Jedinstvenog upravnog odjela, određuje
se kako slijedi: utorkom, srijedom i četvrtkom 08,00 - 12,00 sati.
Članak 6.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o radnom vremenu i
uredovnim danima u općinskoj upravi Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta
Nedelja», broj 4/11.).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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Članak 8.
Ova Odluka objavljuje se u «Službenim novinama Općine Sveta Nedelja» i na Oglasnoj
ploči Općine Sveta Nedelja.
KLASA: 022-05/12-01/7
URBROJ: 2144/03-01-12-4
Nedešćina, 9. srpnja 2012.
OPĆINSKI NAČELNIK
NAČELNIK
Srećko Mohorović, v.r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

