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REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VUKA 

Općinsko vijeće 

  

KLASA: 406-01/20-02/03 

URBROJ: 2158/06-02-20-21 

Vuka, 10. rujna 2020. godine 

 

Na temelju članka 302. Zakona o javnoj nabavi 

(Narodne novine broj: 120/16) i članka 36. Statuta 

Općine Vuka („Službeni glasnik Općine Vuka“ broj 

01/14, 01/18 i 01/20), Općinsko viječe Općine Vuka, 

na svojoj 29. sjednici, održanoj dana 10. rujna 2020. 

godine donosi sljedeću 

 

Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude 

u otvorenom postupku javne nabave male 

vrijednosti radova rekonstrukcije i izgradnje 

pješačkih staza 

 

1. Podaci o javnom naručitelju: 

Općina Vuka, Osječka 83, 31403 Vuka, OIB: 

70217703378. 

 

2. predmet nabave: 

Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza. 

 

3. procijenjenu vrijednost predmeta nabave: 

1.000.490,00 kuna 

 

4. Naziv ponuditelja čije je ponuda odabrana za 

sklapanje ugovora o javnoj nabavi: 

 

Gravia d.o.o., Ivana Gundulića 65, 31000  Osijek, 

OIB: 80381365828,  

 

sa cijenom ponude od 990.162,60 kuna bez PDV-a,  

sa PDV-om (25%) u iznosu od 247.540,65 kuna,  

sa sveukupnom cijenom ponude od 1.237.703,25 

kuna s PDV-om 

 

5. Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane 

ponude: 

Ponuda je pravovremena, po obliku, sadržaju i 

cjelovitosti ispunjava uvjete iz Dokumentacije o 

nabavi. Ponuda je računski ispravna. Ponuda je u 

okviru procijenjene vrijednosti nabave. Ne postoje 

razlozi za isključenje. Ponuda je po kriteriju odabira 

ekonomski najpovoljnija, te se odabire za sklapanje 

ugovora o javnoj nabavi. 

 

6. Razlozi isključenja ponuditelja:  

Nije primjenjivo. 

 

 

7. Razlozi za odbijanje ponude:  

 

Ponuda ponuditelja Vuka d.d., S. Radića 8, 31000 

Osijek, OIB: 70333556049 odbija se kao neprihvatljiva 

ponuda u smislu članka 295. stavak 1. ZJN2016, 

odnosno vezano uz članak 3. stavak 1. točka 13. Zakona 

o javnoj nabavi, ponuda imenovanog ponuditelja odbija 

se jer cijena ponude u iznosu od 1.018.712,45 kuna bez 

PDV-a prelazi planirana, odnosno osigurana novčana 

sredstva naručitelja za nabavu. 

 

8. Rok mirovanja: 

Sukladno članku 306. stavak l. Zakona o javnoj nabavi 

rok mirovanja iznosi 15 dana od dana dostave odluke o 

odabiru. Odluka se dostavlja sudionicima javnom 

objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave 

Republike Hrvatske. Odluka se smatra dostavljenom 

istekom dana javne objave. 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

Protiv ove Odluke se sukladno članku 406. stavak 1. 

točka 5. Zakona o javnoj nabavi može izjaviti Žalba u 

roku od 10 (deset) dana od dana primitka odluke o 

odabiru u odnosu na postupak pregleda, ocjene i 

odabira ponuda. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji 

za kontrolu postupaka javne nabave i istodobno 

dostavlja javnom naručitelju na dokaziv način. Žalitelj 

je obvezan sukladno članku 430. ZJN platiti naknadu 

za pokretanje žalbenog postupka. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Stjepan Ribić 

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

 Temeljem članka 36. Statuta Općine Vuka 

(«Službeni glasnik Općine Vuka» broj 1/14, 01/18, 

01/20) i članka 11. Pravilnika o jednostavnoj nabavi 

roba, radova i usluga („Službeni glasnik Općine Vuka“ 

broj 02/19), Općinsko vijeće Općine Vuka, na svojoj 

29. sjednici, održanoj dana 10. rujna 2020. godine 

donosi 

 

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u 

postupku jednostavne nabave usluge izrade 

projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju 

zgrade javne namjene „Sportske prostorije 

boćarskog kluba“ 

Vuka 

 

Članak 1. 

U postupku jednostavne nabave za predmet 

nabave usluge izrade projektno-tehničke 

dokumentacije za izgradnju zgrade javne namjene 

„Sportske prostorije boćarskog kluba“, evidencijski 

broj nabave 27/20, Naručitelj: OPĆINA VUKA, Vuka, 

Osječka 83, MB: 2784190, OIB: 70217703378, odabire 

se kao najpovoljnija ponuda ponuditelja Helion group 

d.o.o., M. Divalta 184, Osijek, s cijenom ponude u 

iznosu od 88.490,00 kuna (bez PDV-a), odnosno iznosu 

110.612,50 kuna (s PDV-om), te se daje odobrenje za 

sklapanje Ugovor o jednostavnoj nabavi s odabranim 

ponuditeljem.  
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Članak 2. 

 Predmet nabave je usluga izrade projektno-

tehničke dokumentacije za izgradnju zgrade javne 

namjene „Sportske prostorije boćarskog kluba“, 

Evidencijski broj nabave je 27/20. 

 

Članak 3. 

 Pri provođenju postupka nabave primijenjen je 

postupak jednostavne nabave, upućivanjem poziva. 

Poziv je upućen na adrese tri gospodarska subjekta. 

   

Članak 4. 

 Procijenjena vrijednost nabave je 90.000,00 

kn bez PDV-a. 

 Sredstva za plaćanje nabave osigurana su u 

Proračunu Općine Vuka za 2020. godinu. 

 

Članak 5. 

U zakonskom roku pristigle su 2 (dvije) 

ponude, i to od: 

1. Kala d.o.o., Frankopanska 97a, Cernik, s 

cijenom ponude od 91.500,00 kuna bez 

PDV-a, odnosno 114.375,00 kuna s PDV-

om, 

2. Helion group d.o.o., M. Divalta 184, 

Osijek s cijenom ponude od 88.490,00 

kuna bez PDV-a, odnosno iznosu 

110.612,50 kuna s PDV-om. 

 

Članak 6. 

 Pregled i ocjenu ponude obavilo je Stručno 

povjerenstvo imenovano od strane općinskog 

načelnika: 

1. Marijana Sertić,  

2. Davor Biljuš,  

3. Karolina Stepić. 

 

Članak 7. 

Pregledom i ocjenom ponuda Stručno 

povjerenstvo je utvrdilo da su u postupku jednostavne 

nabave usluge izrade projektno-tehničke 

dokumentacije za izgradnju zgrade javne namjene 

„Sportske prostorije boćarskog kluba“, pristigle 2 

(dvije) pravovremene ponude ponuditelja, te su sve u 

skladu s dokumentacijom za nadmetanje. 

 

Članak 8. 

Glavni kriterij za odabir je najniža cijena 

ponude, uz ispunjenje ostalih uvjeta određenih u 

dokumentaciji za nadmetanje. 

 

Članak 9. 

 Općinsko vijeće općine Vuka, kao 

najpovoljnijeg, odabire ponuditelja Helion group 

d.o.o., M. Divalta 184, Osijek, te se daje odobrenje 

općinskom načelniku za sklapanje ugovora s 

odabranim ponuditeljem. 

Cijena odabrane ponude iznosi 88.490,00 kn 

(bez PDV-a), odnosno 110.612,50 kn (s PDV-om). 

 

Članak 10. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Vuka“. 

 

KLASA: 406-01/20-02/04 

URBROJ: 2158/06-02-20-10 

U Vuki, 10. rujna 2020. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Stjepan Ribić 

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

Na temelju članka 10., stavak 2. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 

61/11, 4/18, 112/19) te članka 42. Statuta Općine Vuka 

(«Službeni glasnik Općine Vuka» br. 1/14, 1/18, 01/20) 

Općinski načelnik Općine Vuka, dana 18. rujna 2020. 

godine donosi  

 

Izmjene Plan prijma u službu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Vuka za 2020. godinu 

Članak 1. 

U Planu prijma u službu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Vuka za 2020. godinu 

(„Službeni glasnik Općine Vuka“ broj 01/20) članak 2. 

mijenja se na način da se u stupcu „Potreban broj 

službenika na određeno vrijeme“ za radno mjesto 

Referent – administrator projekta, brojka „0“ 

zamjenjuje brojkom „1“. 

 

Članak 2. 

Ove dopune Plana stupaju na snagu dan nakon 

donošenja, od kad se i primjenjuju, a objaviti će se u 

„Službenom glasniku Općine Vuka“. 

 

KLASA: 100-01/20-01/01   

URBROJ: 2158/06-03-20-1 

U Vuki, 18. rujna 2020. godine 

 

Općinski načelnik 

Damir Maričić, dipl.oec. 

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

Na temelju članka 4., stavka 3. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 

86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), članka 32. Uredbe o 

klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10 

i 125/14), članka 3. Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Vuka („Službeni glasnik 

Općine Vuka“ broj 4/13) i članka 42. Statuta Općine 

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

01/18 i 01/20) Općinski načelnik Općine Vuka donosi 
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Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu  

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vuka 

  

Članak l. 

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Vuka („Službeni glasnik 

Općine Vuka“ broj 5/19), mijenja se i dopunjuje prema 

odredbama ovog Pravilnika. 

 

Članak 2. 

Pod naslovom "Opisi radnih mjesta i uvjeti za 

izvršavanje poslova", tabela koja se odnosi na radno 

mjesto referent-administrator projekta, mijenja se i 

glasi: 

Broj radnog mjesta: 1.7. Broj izvršitelja: 

1 

Mjesto rada: Vuka 

Radno vrijeme: puno, na određeno vrijeme, za 

vrijeme trajanja Projekta „SNAGA ŽENA – 

SKRBIM ZA DRUGE, BRINEM ZA SEBE II“ 

 

Opis radnog mjesta: 

• obavljanje administrativnih poslova vezanih uz projekt „SNAGA ŽENA – SKRBIM ZA DRUGE, 

BRINEM ZA SEBE II“ – 20% 

• Prikupljanje i kontrola računa – 10 % 

• Pomoć u organiziranu provedbenih aktivnosti, organizaciji okruglih stolova i sl. – 10% 

• Pomoć pri izradi izvještaja – 20% 

• Pomoć pri obračunu plaća – 10% 

• Terenska kontrola provedbe projekta – 10% 

• Pomoć u provedbi aktivnosti – 10% 

• Izvršava i ostale poslove po potrebi vezane uz provedbu projekta – 10% 

Stupanj samostalnosti: 

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika 

Stupanj složenosti poslova: 

 Jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda 

rada i stručnih tehnika 

Stupanj odgovornosti: 

Uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih 

postupaka, metoda rada i stručnih tehnika. 

Potrebno stručno znanje: 

Srednja stručna sprema ekonomskog ili upravnog smjera; minimalno 1 godina radnog iskustva na 

odgovarajućim poslovima; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računalu. 

Neophodne vještine i kompetencije: 

• Dobre organizacijske, analitičke i komunikacijske vještine 

• Spremnost na timski rad 

• Savjesnost, odgovornost i radna učinkovitost 

• Položen državni stručni ispit 

• Zdravstvena sposobnost 

• Poznavanje rada na računalu (MS Office, internet, e-mail) 

 

Članak 3.  

Ostale odredbe Pravilnika ostaju ne izmijenjene. 

 

Članak 4. 

Ovaj Pravilnik o izmjeni i dopuni stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Vuka“. 

 

Naziv radnog mjesta: Referent – administrator projekta 

Kategorija radnog mjesta: III. kategorija 

Potkategorija radnog mjesta: Referent 

Klasifikacijski rang: 11 

Nadređeni: Pročelnik 

Podređeni: nema 
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KLASA: 023-01/20-01/02               

URBROJ: 2158/06-03-20-01  

U Vuki, 18. rujna 2020. godine  

Općinski načelnik                                                     

Damir Maričić, dipl. oec. 

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

Na  temelju članka 42. Statuta Općine Vuka 

(„Službeni glasnik“ Općine Vuka br. 01/14, 01/18 i 

01/20) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Vuka („Službeni glasnik 

Općine Vuka“ br. 05/19) Općinski načelnik Općine 

Vuka dana 30. srpnja 2020. godine, donosi  

 

Odluku o imenovanju projektnog tima Općine 

Vuka za rad na projektu „Zaželi – program 

zapošljavanja žena – faza II“ „SNAGA ŽENA – 

SKRBIM ZA DRUGE, BRINEM ZA SEBE II“, 

UP.02.1.1.13.0077 

 

Članak 1. 

U projektni tim na projektu „Zaželi – program 

zapošljavanja žena – faza II“ „SNAGA ŽENA – 

SKRBIM ZA DRUGE, BRINEM ZA SEBE II“, 

UP.02.1.1.13.0077, imenuju se: 

1. Damir Maričić, voditelj projekta, 

2. Marijana Sertić, koordinator projekta. 

 

Članak 2. 

Projektni tim će u razdoblju od 01. kolovoza 2020. 

godine do 31. srpnja 2021. godine biti zadužen za 

implementaciju, koordinacijsko i administrativno 

vođenje projekta. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u „Službenom glasniku Općine Vuka“.  

 

KLASA: 030-01/20-01/01 

URBROJ: 2158/06-03-20-1 

Vuka, 30. srpnja 2020. godine  

 

Općinski načelnik 

Damir Maričić, dipl.oec. 

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

Temeljem članka 42. Statuta Općine Vuka 

(«Službeni glasnik Općine Vuka» broj 01/14 i 01/18) 

Općinski načelnik Općine Vuka dana 30. srpnja 

2020. godine donosi 

 

Odluku o radu na provedbi projekta „Zaželi“ –

program zapošljavanje žena, „Snaga žena-

skrbim za sebe, brinem za druge II“ 

UP.02.1.1.13.0077 

 

Članak 1. 

Damir Maričić, dipl. oec., općinski načelnik 

Općine Vuka, koji dužnost obavlja profesionalno, 

radit će na projektu „Zaželi“ – program 

zapošljavanje žena, „Snaga žena-skrbim za sebe, 

brinem za druge II“ UP.02.1.1.13.0077. 

 

Članak 2. 

Temeljem ove Odluke navedeni će u 

razdoblju trajanja projekta, počevši od 01. kolovoza 

2020. do 31. srpnja 2021. godine, raditi na projektu 

50% radnih sati mjesečno, kao voditelj projektnog 

tima Općine Vuka.  

Surađivat će sa drugim članovima 

projektnog tima, koordinirati projektnim 

aktivnostima, koordinirati rad zaposlenicima na 

projektu i pomagati pri izrađivanju izvješća, te 

obavljati i druge poslove sukladno zahtjevima 

nositelja projekta. 

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 

Općine Vuka. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku 

Općine Vuka». 

 

KLASA: 030-01/20-01/01 

URBROJ: 2158/06-03-20-2 

U Vuki, 30. srpnja 2020. godine 

 

Općinski načelnik 

Damir Maričić, dipl.oec. 

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

Na  temelju članka 42. Statuta Općine Vuka 

(„Službeni glasnik“ Općine Vuka br. 01/14, 01/18 i 

01/20) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Vuka („Službeni glasnik 

Općine Vuka“ br. 05/19) Općinski načelnik Općine 

Vuka dana 30. srpnja 2020. godine, donosi  

 

Odluku o rasporedu na rad na provedbi 

projekta „Zaželi“ – program zapošljavanja žena, 

„Snaga žena-skrbim za sebe, brinem za druge 

II“ UP.02.1.1.13.0077 

 

Članak 1. 

Marijana Sertić, dipl.iur., zaposlena na neodređeno 

vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Vuka na radnom mjestu Pročelnika, raspoređuje se 

na rad na projektu „Zaželi“ – program zapošljavanja 

žena, „Snaga žena-skrbim za sebe, brinem za druge 

II“ UP.02.1.1.13.0077. 

 

Članak 2. 

Temeljem ove Odluke navedena će raditi na projektu 

40% rada mjesečno, počevši od 01. kolovoza 2020. 

godine do 31. srpnja 2021. godine. 

Obavljat će koordinacijske i administrativne poslove 

vezane uz projekt „Snaga žena-skrbim za sebe“, 

pomoći u organiziranu provedbenih aktivnosti, 
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organizaciji okruglih stolova, pomoći pri obračunu 

plaća, pomoći u provedbi aktivnosti, te izvršavati 

ostale poslove po potrebi vezane uz provedbu 

projekta. 

 

Članak 3. 

Radno vrijeme utrošeno na 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 

Općine Vuka.  

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u „Službenom glasniku Općine Vuka“.  

 

KLASA: 030-01/20-01/01 

URBROJ: 2158/06-03-20-3 

Vuka, 30. srpnja 2020. godine  

 

Općinski načelnik 

Damir Maričić, dipl.oec. 
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«Službeni glasnik Općine Vuka» službeno glasilo Općine Vuka 
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