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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

1. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave 

 modernizacije javne rasvjete na području Općine Vuka _______________________________210 

2. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave  

radova – Privođenje namjeni Društvenog doma u Vuki________________________________212 

3. Odluka o kupnji Lovačkog doma od Lovačkog društva «Kuna» iz Vuke, 

 te davanju dijela zgrade nakon prenošenja u vlasništvo Općine Vuka 

 na korištenje Lovačkom društvu „Kuna“ __________________________________________213 

4. Izmjene Odluke o kupnji Lovačkog doma od Lovačkog društva «Kuna» 

 iz Vuke, te davanju dijela zgrade nakon prenošenja u vlasništvo 

 Općine Vuka na korištenje Lovačkom društvu „Kuna“ _______________________________214 

 

 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

1. Odluka o  korištenju sredstava proračunske zalihe u Proračunu Općine 

 Vuka za 2017. godinu_________________________________________________________214 

2. Odluka o  korištenju sredstava proračunske zalihe u Proračunu Općine 

 Vuka za 2017. godinu_________________________________________________________215 

3. Godišnji plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine  

Vuka za 2017. godinu _________________________________________________________215 



Temeljem članka 302. stavak 1. Zakona o 

javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16.) i 

članka 36. Statuta Općine Vuka („Službeni glasnik 

Općine Vuka" broj 1/14), Općinsko vijeće Općine 

Vuka na svojoj 34. sjednici održanoj  dana 07. 

travnja 2017. godine donosi 

 

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u 

postupku 

javne nabave modernizacije javne rasvjete na 

području Općine Vuka 

 

 

1. Ovom Odlukom utvrđuje se da Općina 

Vuka, Osječka 83, Vuka kao javni 

naručitelj u postupku javne nabave male 

vrijednosti modernizacije javne rasvjete na 

području Općine Vuka, koji se vodi pod 

evidencijskim brojem 25/17, odabire 

najpovoljniju ponudu ponuditelja Parangal 

d.o.o. Osijek, Kneza Trpimira 8, Osijek 

cijenom ponude u iznosu od 395.115,00 

kuna (bez PDV-a) te ukupnom cijenom 

ponude od 493.893,75 kuna. 

 

2. Po izvršnosti ovoge Odluke s odabranim 

ponuditeljem sklopit će se ugovor o javnoj 

nabavi. 

 

3.  Rok mirovanja iznosi 15 dana od dana 

dostave ove Odluke. 

 

 

Obrazloženje 

 

Danom slanja obavijesti o nadmetanju, 7. 

ožujka 2017. godine, u Elektronički oglasnik javne 

nabave Republike Hrvatske, pod 2017/S 0F2-

0004166, Općina Vuka kao javni naručitelj, 

pokrenula je postupak javne nabave male 

vrijednosti modernizacije javne rasvjete na 

području Općine Vuka, koji se vodi pod 

evidencijskim brojem 25/17. 

 

Procijenjena vrijednost nabave je 

500.000,00 kuna (bez PDV-a). 

 

Postupak javne nabave proveden je 

temeljem članka 86. stavka 1. Zakona o javnoj 

nabavi kao otvoreni postupak javne nabave. 

 

Do otvaranja ponuda koje je održano 29. 

ožujka 2017. godine u 15,00 sati zaprimljene su tri 

ponude prema redoslijedu zaprimanja, kako slijedi: 

 

1. Parangal d.o.o. Osijek, Kneza 

Trpimira 8, Osijek, sa ukupnom 

cijenom ponude od 493.893,75 kuna s 

PDV-om, 

2. TEHNO-ELEKTRO d.o.o., Augusta 

cesarca 3, Đakovo sa ukupnom 

cijenom ponude od 467.475,00  kuna s 

PDV-om i 

3. Elektro-Inel, A. Starčevića 41, 

Đakovo sa ukupnom cijenom ponude 

od 438.393,75 kuna s PDV-om. 

 

Pregledom i ocjenom pristiglih ponuda 

utvrđeno je: 

 

Ponuditelj Elektro-Inel, A. Starčevića 41, 

Đakovo oslanja se na sposobnost drugog 

gospodarskog subjekta za kojeg nije dostavio ESPD 

obrazac kojeg je bio dužan dostaviti. Naime, u 

svojoj ponudi dostavio je Izjavu o ustupanju 

resursa, vozila sa košarom, od strane tvrtke Najam 

Riwal d.o.o., Bjelovarska 51, Dugo Selo za potrebe 

predmetnog postupka javne nabave. 

 

U daljnoj fazi pregleda i ocjene ponude 

utvrđeno je: 

 

Ponuditelj Elektro-Inel, A. Starčevića 41, 

Đakovo je za stavke troškovnika 1.1.2. i 

1.2.2. ponudio jednako vrijedne svjetiljke, 

za koje je dostavio dokumentaciju kojom 

je potrebno dokazati jednakovrijednost. 

Pregledom priložene dokumentacije 

uočeno je slijedeće: 

 

1. dostavljene su izjave o sukladnosti što 

nisu važeći dokumenti - moraju se 

dostaviti izjave o svojstvima sukladno 

Zakonu o građevnim proizvodima 

 

2.  traži se da kataloški podaci о 

svjetiljkama i svjetlotehničke krivulje 

budu javno dostupni podaci na web 

stranicama proizvođača. Uz to potrebno je 

dostaviti dopis sa linkovima na web adrese 

- NIJE DOSTAVLJEN POPIS ADRESA, 

a na službenim  stranicama proizvođača 

www.dleds.com uočeno je slijedeće: 

 

2.1. uopće ne postoji model 

svjetiljke Detas Stratos N 6M600,  

 

2.2. svjetiljka Detas Stratos 

T12M700 N12A ima ukupnu snagu 

svjetiljke 106W umjesto navedenih 98W,  

 

2.3. trajnost LED modula 

svjetiljki  je L70 za 100.000 sati što je 

značajno lošije od traženih L88B10, dakle 

prema tome svjetiljka ne zadovoljava uvjet  

 

2.4. nije naveden podatak о 

svjetlosnom toku svjetiljki 
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2.5. U troškovniku se traži 

jedinstveno kućište za LED module  - nije 

navedeno u priloženim kataloškim 

podacima 

 

2.6. Nije navedena mogućnost 

regulacije snage kako je traženo projektom 

 

2.7. Nije navedena prenaponska 

zaštita 

 

2.8. Nije naveden zaštitni 

prekidač 

 

2.9. Nije navedena IK08 zaštita 

 

3. Svjetlotehnički proračun za Prometnicu 

Profil 2 koji je priložen u elektronskom 

obliku (.rdf format) ne sadrži odgovarajuće 

parametre kako je navedeno u projektu 

odnosno natječajnoj dokumentaciji. 

Unosom traženih podataka izračun ne daje 

tražene rezultate rasvijetljenosti kojima se 

postiže tražena rasvijetljenost prometnica. 

 

S obzirom na prethodno navedeno (jer bi 

se ponuda morala odbiti) naručitelj nije koristio 

mogućnost članka 293. ZJN 2016. u smislu 

upotpunjavanja ponude ESPD obrascom 

gospodarskog subjekta na čiju se sposobnost 

oslanja Elektro-Inel, A. Starčevića 41, Đakovo. 

Ponuda imenovanog ponuditelja se isključuje. 

 

Prilikom pregleda i ocjene ponude 

TEHNO-ELEKTRO d.o.o., Augusta Cesarca 3, 

Đakovo u troškovniku ponude utvrđene su računske 

pogreške kako slijedi: 

  

- u stavci 1.1.2. umnožak količine i 

jedinične cijene umjesto 132.800,00 kuna iznosi 

145.800,00 kuna, i 

- u stavci 1.2.2. umnožak količine i 

jedinične cijene umjesto 155.600,00 kuna iznosi 

167.960,00 kuna. 

    

Računske pogreške  ispravljene su u svim 

rekapitulacijama troškovnika i ponudbenom listu. 

 

Nakon ispravka računskih pogrešaka 

cijena ponude bez PDV-a umjesto 373.980,00 kuna  

iznosi  399.340,00 kuna, PDV umjesto 93.495,00 

kuna iznosi 99.835,00 kuna i cijena ponude s PDV-

om umjesto 467.475,00  kuna iznosi 499.175,00 

kuna. 

 

Imenovanog ponuditelja pozvalo se na 

prihvat ispravka računske pogreške, zajedno sa 

preslikama ispravljenih stranica, što je u danom 

roku i učinio. 

Nakon isključenja ponude ponuditelja 

Elektro-Inel, A. Starčevića 41, Đakovo i prihvata 

ispravka računske pogreške ponuditelja TEHNO-

ELEKTRO d.o.o., Augusta Cesarca 3, Đakovo 

preostale dvije ponude su sukladne Dokumentaciji 

o nabavi te se temeljem kriterija odabira (cijena) 

odabire ponuda ponuditelja Parangal d.o.o. Osijek, 

Kneza Trpimira 8, Osijek. 

 

Sukladno članku 301. stavak 5., 6. i 8. 

Zakona o javnoj nabavi ova Odluka sa zapisnikom 

o pregledu i ocjeni ponuda objavit će se u 

Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike 

Hrvatske, pri čemu se dostava smatra obavljenom 

istekom dana objave. 

 

Prema članku 307. stavku 1.  točka 1. 

Zakona o javnoj nabavi, ova Odluuka postaje 

izvršna nakon proteka roka mirovanja. Rok 

mirovanja je određen člankom 306. stavkom 1. 

Zakona o javnoj nabavi u trajanju od 15 dana od 

dana dostave odluke o odabiru, u kojem javni 

naručitelj ne smije potpisati ugovor o javnoj nabavi 

niti pristupiti njegovu izvršenju. 

 

Sukladno navedenom riješeno je kao u 

izreci. 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 

 

 Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba 

Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne 

nabave u roku od deset dana od dana primitka ove 

Odluke u odnosu na postupak pregleda, ocjene i 

odabira ponude. Žalba se izjavljuje Državnoj 

komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u 

pisanom obliku, a dostavlja se neposredno, putem 

ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili 

elektroničkim sredstvima komunikacije putem 

međusobno povezanih informacijskih sustava 

Državne komisije i EOJN RH.   

 

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe 

dostaviti naručitelju u roku za žalbu. Žalba koja nije 

dostavljena naručitelju u roku žalbe smatra se 

nepravodobnom. 

 

KLASA: 361-01/17-01/01 

URBROJ: 2158/06-01-17-21 

U Vuki, 07. travnja 2017. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Mario Perešin 

 

**************************************** 
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Temeljem članka 36. Statuta Općine Vuka 

(«Službeni glasnik Općine Vuka» broj 1/14) i 

članka 10. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, 

radova i usluga („Službeni glasnik Općine Vuka“ 

broj 01/17), Općinsko vijeće Općine Vuka, na 

svojoj 34. sjednici održanoj dana 07. travnja 2017. 

godine, donosi 

 

Odluku 

o odabiru najpovoljnije ponude u postupku 

jednostavne nabave radova – Privođenje 

namjeni Društvenog doma u Vuki 

 

Članak 1. 

 

  

U postupku jednostavne nabave za 

predmet nabave radova na Privođenju namjeni 

Društvenog doma u Vuki, evidencijski broj nabave 

70/17, Naručitelj OPĆINA VUKA, Vuka, Osječka 

83, MB 2784190, OIB 70217703378, odabire se 

ponuda ponuditelja Igma d.o.o., Osječka 207, 

31403 Vuka, s cijenom ponude u iznosu 367.141,60 

kn (bez PDV-a), odnosno iznosu 458.927,00 kn (s 

PDV-om), te se daje ovlaštenje općinskom 

načelniku Općine Vuka da s navedenim 

ponuditeljem sklopi Ugovor o jednostavnoj nabavi.  

  

Članak 2. 

 

 Predmet nabave je obavljanje radova na 

Privođenju namjeni Društvenog doma u Vuki, 

Evidencijski broj nabave je 70/17. 

Članak 3. 

 

 Pri provođenju postupka nabave 

primijenjen je postupak jednostavne nabave, 

upućivanjem poziva. Poziv je upućen na adrese tri 

(3) gospodarska subjekta, te je objavljen na web 

stranici Općine Vuka: www.opcina-vuka.hr. 

   

Članak 4. 

 

 Procijenjena vrijednost nabave je 

398.856,00 kn bez PDV-a. 

 Sredstva za plaćanje nabave osigurana su u 

Proračunu Općine Vuka za 2017. godinu. 

 

Članak 5. 

 

U zakonskom roku pristiglo je 6 (šest) 

ponuda, i to od: 

1. Zitex – ZB d.o.o., Vukovarska 12, 

31540 Donji Miholjac, s cijenom 

ponude od 389.208,65 kuna bez PDV-

a, odnosno 486.510,81 kuna s PDV-

om, 

2. Iver d.o.o., F. Speisera 1, 31431 

Čepin, s cijenom ponude od 

369.497,70 kuna bez PDV-a, odnosno 

461.872,13 kuna s PDV-om, 

3. Montos d.o.o., Reisnerova 44a, 31000 

Osijek, s cijenom ponude od 

418.920,40 kuna bez PDV-a, odnosno 

523.650,50 kuna s PDV-om,  

4. Nobilis d.o.o., Hrvatske Republike 97, 

31216 Antunovac, s cijenom ponude 

od 426.948,50 kuna bez PDV-a, 

odnosno 533.685,62 kune s PDV-om, 

5. Igma d.o.o, Osječka 207, 31403 Vuka, 

s cijenom ponude od 367.141,60 bez 

PDV-a, odnosno 458.927,00 kuna s 

PDV-om, 

6. Tehno-elektro d.o.o., A. Cesarca 3, 

31400 Đakovo, s cijenom ponude od 

396.681,19 kuna bez PDV-a, odnosno 

495.851,49 kuna s PDV-om. 

 

Članak 6. 

 

 Pregled i ocjenu ponude obavilo je Stručno 

povjerenstvo imenovano od strane općinskog 

načelnika: 

1. Marijana Sertić,  

2. Marko Perak. 

Članak 7. 

 

Pregledom i ocjenom ponuda Stručno 

povjerenstvo je utvrdilo da je u postupku 

jednostavne nabave – Privođenje namjeni 

Društvenog doma u Vuki, pristiglo šest (6) 

pravovremenih ponuda ponuditelja, od kojih 

ponude ponuditelja Iver d.o.o, Montos d.o.o. i 

Nobilis d.o.o. nisu u skladu s dokumentacijom za 

nadmetanje, i to iz sljedećih razloga: 

1. Ponuditelj Iver d.o.o., nije popunio 

sve stavke troškovnika, te je ponuda 

kao takva neprihvatljiva, te se 

isključuje, 

2. Ponuditelj Montos d.o.o. nije dostavio 

dokaze pravne ni tehničke 

sposobnosti, a s obzirom da ponuđena 

cijena prelazi visinu procijenjene 

vrijednosti i osiguranih sredstava, nije 

korištena mogućnost traženja dopune 

dokumentacije, 

3. Ponuditelj Nobilis d.o.o. nije dostavio 

dokaze tehničke sposobnosti, a s 

obzirom da ponuđena cijena prelazi 

visinu procijenjene vrijednosti i 

osiguranih sredstava, nije korištena 

mogućnost traženja dopune 

dokumentacije. 

  

Ostale ponude su sve u skladu s dokumentacijom za 

nadmetanje. 

 

Članak 8. 
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Glavni kriterij za odabir je najniža cijena 

ponude, uz ispunjenje ostalih uvjeta određenih u 

dokumentaciji za nadmetanje. 

 Općinsko vijeće odabire kao 

najpovoljnijeg ponuditelja Igmu d.o.o., Osječka 

207, 31403 Vuka, te se daje odobrenje općinskom 

načelniku za sklapanje ugovora s odabranim 

ponuditeljem. 

Cijena odabrane ponude iznosi 367.141,60 

kn (bez PDV-a), odnosno iznosu 458.927,00 kn (s 

PDV-om). 

Članak 9. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, i objavit će se u «Službenom glasniku 

Općine Vuka»  i na web stranici Općine Vuka. 

 

KLASA: 360-01/17-01/06 

URBROJ: 2158/06-01-17-16 

U Vuki, 07. travnja 2017. godine 

  

Predsjednik Općinskog vijeća 

Mario Perešin 

 

**************************************** 

 

Općinsko vijeće Općine Vuka je donijelo, temeljem 

članka 36. Statuta Općine Vuka, na 3. sjednici 

održanoj 23. rujna 2013. godine, te ponovno 

potvrdilo na 15. sjednici održanoj 28. travnja 2015. 

godine 

 

O D L U K U  

O KUPNJI LOVAČKOG DOMA OD 

LOVAČKOG DRUŠTVA «KUNA» IZ VUKE, 

TE DAVANJU DIJELA ZGRADE NAKON 

PRENOŠENJA U VLASNIŠTVO OPĆINE 

VUKA NA KORIŠTENJE LOVAČKOM 

DRUŠTVU „KUNA“ 

 

Članak 1. 

 

Općina Vuka donosi Odluku o kupnji nekretnine 

upisane u z.k. ulošku  869, k.o. Vuka, k.č.br. 68/16, 

zgrada br. 20, dvor ul. S. Radića, površine 3132 m2, 

koja se nalazi u vlasništvu Lovačkog društva 

«Kuna» iz Vuke. 

 

Članak 2. 

 

Daje se ovlaštenje općinskom načelniku Općine 

Vuka Damiru Maričiću za pregovore s Lovačim 

društvom «Kuna», te sklapanje ugovora o 

kupoprodaji nekretnine, uz uvjet da kupoprodajna 

cijena iznosi 400.000,00 kn (četitistotisuća kuna), 

plativo kroz 20 godina, po 20.000,00 kuna. 

 

Članak 3. 

 

Općina Vuka će nakon sklapanja kupoprodajnog 

ugovora, ugovorom o korištenju dati na korištenje 

Lovačkom društvu „Kuna“ iz Vuke, bez naknade i 

na neodređeno vrijeme, prostoriju na prvom katu 

zgrade (prva prostorija na desnoj strani na katu) 

koja se nalazi na adresi Stjepana Radića 20, a koja 

zgrada je izgrađena na nekretnini upisanoj u z. k. ul. 

869, k. o. Vuka, k. č. br. 68/16, zgrada br. 20, dvor 

ul. S. Radića, površine 3132 m2. 

 

Članak 4. 

 

Dio nekretnine naveden u čl. 3. se daje na korištenje 

Lovačkom društvu „Kuna“ za obavljanje osnovne 

djelatnosti tog društva. 

 

Članak 5. 

 

Utvrđuje se da je obavljanje djelatnosti iz članka 3. 

interes Općine Vuka. 

 

Članak 6. 

 

Troškove nastale korištenjem dijela zgrade 

navedenog u članku 3. snosit će Lovačko društvo 

„Kuna“, na način koji će se urediti ugovorom o 

korištenju. 

 

Članak 7. 

 

Pravo na korištenje nekretnine prema uvjetima iz 

ove Odluke prestaje ukoliko se utvrdi da Lovačko 

društvo „Kuna“ koristi zgradu u suprotnosti s 

odredbama ove Odluke ili trajno promijeni osnovnu 

djelatnost. 

Članak 8. 

 

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Vuka da s 

Lovačkim društvom „Kuna“ zaključi ugovor o 

korištenju nekretnine u skladu s uvjetima iz ove 

Odluke. 

Članak 9. 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se i u «Službenom glasniku Općine 

Vuka». 

 

KLASA: 947-01/15-01/02 

URBROJ: 2158/06-01-15-1 

Vuka, 28. travnja 2015. godine 

 

                            Predsjednik Općinskog vijeća 

                        Mario Perešin 

 

***************************************** 
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Temeljem članka 36. Statuta Općine Vuka 

(„Službeni glasnik Općine Vuka“ broj 01/14) 

Općinsko vijeće Općine Vuka je donijelo, na 34. 

sjednici održanoj 07. travnja 2017. godine 

 

IZMJENE ODLUKE  

O KUPNJI LOVAČKOG DOMA OD 

LOVAČKOG DRUŠTVA «KUNA» IZ VUKE, 

TE DAVANJU DIJELA ZGRADE NAKON 

PRENOŠENJA U VLASNIŠTVO OPĆINE 

VUKA NA KORIŠTENJE LOVAČKOM 

DRUŠTVU „KUNA“ 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o kupnji Lovačkog doma od Lovačkog 

društva „Kuna“ iz Vuke, te davanju dijela zgrade 

nakon prenošenja u vlasništvo Općine Vuka na 

korištenje Lovačkom društvu „Kuna“ (KLASA: 

947-01/15-01/02, URBROJ: 2158/06-01-15-1 od 

28. travnja 2015. godine) mijenja se članak 3. koji 

sada glasi: 

„Članak 3. 

Općina Vuka će nakon sklapanja kupoprodajnog 

ugovora, ugovorom o korištenju dati na korištenje 

Lovačkom društvu „Kuna“ iz Vuke, bez naknade i 

na neodređeno vrijeme, prostoriju na prvom katu 

zgrade (prva prostorija na lijevoj strani na katu) 

koja se nalazi na adresi Stjepana Radića 20, a koja 

zgrada je izgrađena na nekretnini upisanoj u z. k. 

ul. 869, k. o. Vuka, k. č. br. 68/16, zgrada br. 20, 

dvor ul. S. Radića, površine 3132 m2.“ 

 

Članak 2. 

 

Ostale Odredbe Odluke ostaju neizmijenjene. 

 

Članak 3. 

 

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Vuka da s 

Lovačkim društvom „Kuna“ zaključi ugovor o 

korištenju nekretnine u skladu s uvjetima iz ove 

Odluke. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se i u «Službenom glasniku Općine 

Vuka». 

 

KLASA: 947-01/15-01/02 

URBROJ: 2158/06-01-17-14 

Vuka, 7. travnja 2017. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Mario Perešin 

 

***************************************** 

 

Na temelju odredbe članka 7. Odluke o 

izvršavanju Proračuna Općine Vuka za 2017. 

godinu ("Službene glasnik Općine Vuka" broj 

8/16), Općinski načelnik Općine Vuka, dana 7. 

travnja 2017. godine, donosi   

 

 

Odluku o korištenju sredstava Proračunske 

zalihe u Proračunu 

Općine Vuka za 2017. godinu 

 

 

Članak 1. 

Odobrava se plaćanje iznosa od 6.250,00  

kuna za nabavu geodetskih usluga, radi 

evidentiranja stvarnog stanja i namjene u katastru 

nekretnina i zemljišnim knjigama, temeljem  računa 

broj 42-U1-1, ispostavljenog na temelju Ponude br. 

018-03/2017 od 22.3.2017. i Narudžbenice broj 

22/2017 od 22.03.2017. godine. 

 

Članak 2. 

Sredstva u iznosu od 5.875,00 kn  isplatit 

će se na teret Proračunske zalihe Općine Vuka za 

2017. godinu, a u korist subjekta Geometar Osijek 

d.o.o., Županijska 19, Osijek, broj računa IBAN: 

HR6324840081106048796, s obzirom da u Planu 

Proračuna općine Vuka za 2017. godinu nisu 

osigurana dostatna sredstva za tu namjenu. 

 

Članak 3. 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za 

provedbu ove Odluke. 

 

 

Članak 4. 

Sukladno članku 7. Odluke o izvršavanju 

Proračuna Općine Vuka za 2017. godinu, o 

korištenju proračunske zalihe podnijet će se 

izvješće Općinskom vijeću općine Vuka. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se i u Službenom glasniku 

Općine Vuka. 

 

KLASA: 401-01/17-01/01 

URBROJ: 2158/06-01-17-2 

U Vuki, 7. travnja 2017. godine 

 

Općinski načelnik 

Damir Maričić, dipl. oec. 

 

 

**************************************** 
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Na temelju odredbe članka 7. Odluke o 

izvršavanju Proračuna Općine Vuka za 2017. 

godinu ("Službene glasnik Općine Vuka" broj 

8/16), Općinski načelnik Općine Vuka, dana 10. 

ožujka 2017. godine, donosi  

 

Odluku o korištenju sredstava Proračunske 

zalihe u Proračunu 

Općine Vuka za 2017. godinu 

 

 

Članak 1. 

Odobrava se plaćanje iznosa od 6.825,00  

kuna za nabavu i postavljanje ploča s nazivima 

ulica na području Općine Vuka, temeljem 

ispostavljenog računa broj 91/3/1, ispostavljenog na 

temelju Ponude br. 46 od 15.02.2017. i 

Narudžbenice broj 05/2017 od 15.02.2017. godine. 

 

Članak 2. 

Sredstva u iznosu od 6.825,00 kn  isplatit 

će se na teret Proračunske zalihe Općine Vuka za 

2017. godinu, a u korist subjekta Nobilis d.o.o., 

Hrvatske Republike 97, Antunovac, broj računa 

IBAN: HR6525000091102038200, s obzirom da u 

Planu Proračuna općine Vuka za 2017. godinu nisu 

osigurana dostatna sredstva za tu namjenu. 

 

Članak 3. 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za 

provedbu ove Odluke. 

 

 

Članak 4. 

Sukladno članku 7. Odluke o izvršavanju 

Proračuna Općine Vuka za 2017. godinu, o 

korištenju proračunske zalihe podnijet će se 

izvješće Općinskom vijeću općine Vuka. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se i u Službenom glasniku 

Općine Vuka. 

 

KLASA: 401-01/17-01/01 

URBROJ: 2158/06-01-17-1 

U Vuki, 10. ožujka 2017. godine 

 

Općinski načelnik 

Damir Maričić, dipl. oec. 

 

 

**************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temeljem članka 42. Statuta Općine Vuka 

(„Službeni glasnik Općine Vuka“ broj 1/14), 

Općinski načelnik Općine Vuka dana, 07. travnja 

2017. godine donosi 

 

 

Godišnji plan upravljanja i raspolaganja 

imovinom u vlasništvu Općine Vuka za 

2017. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

Ovim Planom regulirano je upravljanje 

imovinom, što podrazumijeva njeno korištenje, 

održavanje, otuđenje i stjecanje vlasništva, kao i 

investicije. 

 

Članak 2. 

 

Općina Vuka će tijekom 2017. godine 

redovito koristiti i održavati svoje nekretnine. 

 

Članak 3. 

 

Tijekom 2017. godine u planu nije prodaja 

nekretnina koje su u vlasništvu Općine Vuka. 

 

Članak 4. 

 

Tijekom 2017. godine u planu je prodaja 

nekretnine koja je u suvlasništvu Općine Vuka: 

 

Vrsta 

nekretnine 

Katastarska 

općina 

k.č.br. Udio u 

vlasništvu 

Procijenjena 

vrijednost 

nekretnine 

Odmaralište Omišalj 897/G 1/7 6.870.000,00 

 

Članak 5. 

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom 

donošenja, i objavit će se u „Službenom glasniku 

Općine Vuka“. 

 

KLASA: 940-01/17-01/03 

URBROJ: 2158/06-01-17-1 

U Vuki, 07. travnja 2017. godine                                           

         

Općinski načelnik 

Damir Maričić, dipl. oec. 

 

****************************************
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