SLUŽBENI
GLASNIK
OPĆINE ŽAKANJE

Izlazi prema potrebi
Uredništvo, Žakanje 58
Žakanje, tel. 757-836

Broj 4
Godina XXV

ŽAKANJE
06. kolovoza 2019.g.

NAČELNIK
1. ODLUKA O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA SMJEŠTAJA I ČUVANJA DJETETA U DJEČJEM
VRTIĆU (Obrt za čuvanje djece „Krijesnica“, Mahično)
2. ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA OTVARANJE PRIJAVA - financiranje programa

i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Žakanje
3. ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA - financiranje
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Žakanje

4. ODLUKA O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA – priprema i provedba otvorenog
postupka javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Modernizacija javne
rasvjete općine Žakanje primjenom mjera energetske učinkovitosti

BROJ 04/19

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽAKANJE

STRANA 1.

1.
Temeljem članka 43. Statuta Općine Žakanje („Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09, 01/13 i
01/18) i članka 2. Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece predškolske dobi s područja Općine
Žakanje u dječjim vrtićima izvan područja Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje broj 03/16)
načelnik Općine Žakanje dana 24. lipnja 2019 .godine donosi
ODLUKU
o sufinanciranju troškova smještaja i čuvanja djeteta u dječjem vrtiću
Članak 1.
Odobrava se sufinanciranje smještaja i čuvanja djeteta Petra Kucalović, Bubnjarci 1B, Žakanje
u sklopu obrta za čuvanje djece „Krijesnica“, vl. Jelene Fanjek, Mahično 97, Mahično.
Sufinanciranje se odobrava od 1. srpnja 2019. do ispisa djeteta odnosno najduže do 31. svibnja
2020. godine.
Članak 2.
Iznos sufinanciranja određuje se u iznosi od 60% ekonomske cijene mjesečno za dijete,
odnosno do najviše 1.450,00 kuna mjesečno.
Plaćanje iznosa sufinanciranja vršit će se temeljem ispostavljanog računa obrta „Krijesnica“.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Žakanje“.
KLASA: 021/05-19-01/11
URBROJ: 2133/18-03-19-1
Žakanje, 24. lipnja 2019.g.
NAČELNIK
Danijel Jurkaš, v.r.
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STRANA 2.

2.

Temeljem članka 28. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, 26/15), članka
22. Pravilnika o financiranju udruga iz Proračuna Općine Žakanje, i članka 43. Statuta Općine Žakanje
(Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09, 01/13 i 01/18) Općinski načelnik dana 28. lipnja 2019. godine
donosi

ODLUKU
O imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava
Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za otvaranje prijava pristiglih po raspisanom Javnom
natječaju za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na
području općine Žakanje u sastavu:
1. Evica Kuzman
2. Mirjana Bukovac
3. Snježana Zvonarić Hribljan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Članak 2.
Zadaci Povjerenstva su:
je li prijava dostavljena na pravi natječaj i u zadanom roku,
jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci,
je li dostavljena sva obvezna popratna dokumentacija,
je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u natječaju,
jesu li prijavitelj i partnerske organizacije (ako je primjenjivo) prihvatljivi, sukladno uputama za
prijavitelje,
je li lokacija provedbe projekta prihvatljiva (ako je primjenjivo na uvjete natječaja),
jesu li predložene aktivnosti prihvatljive (ako je primjenjivo na uvjete natječaja) te
provjerava ispunjavanje drugih propisanih uvjeta natječaja.
Članak 3.
Osobe iz članka 1. ove odluke potpisuju izjavu o nepristranosti i povjerljivost.

Članak 4.
Danom stupanja ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvarenje prijava
(Službeni glasnik 03/19).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine
Žakanje i na www.opcina-zakanje.hr .
KLASA: 007-01/19-01/1
URBROJ: 2133/18-03-19-29
Žakanje, 28.lipnja 2019.
NAČELNIK
Danijel Jurkaš, v.r.
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STRANA 3.

3.
Temeljem članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, 26/15),
članka 22. Pravilnika o financiranju udruga iz Proračuna Općine Žakanje, i članka 43. Statuta Općine
Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09, 01/13 i 01/18) Općinski načelnik dana 28.lipnja
2019. godine donosi

ODLUKU
O imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava
Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava pristiglih po raspisanom
Javnom natječaju za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
na području općine Žakanje u sastavu:
1. Snježana Zvonarić Hribljan
2. Dinko Ivičić
3. Ines Nastav
Članak 2.

Zadaci Povjerenstva su:
1. ocjenjivanje prijava koje su ispunile propisane (administrativne) uvjete natječaja, sukladno
kriterijima koji su propisani Uputama za prijavitelje, koristeći obrazac za ocjenjivanje kvalitete
prijava kojeg je odredio općinski načelnik,
2. izrada prijedloga za odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte.
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava radi u skladu s Poslovnikom Povjerenstva za ocjenjivanje
prijava.
Članak 3.
Osobe iz članka 1. ove odluke potpisuju izjavu o nepristranosti i povjerljivost.
Članak 4.
Danom stupanja ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje
prijava (Službeni glasnik br. 03/19).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine
Žakanje i na www.opcina-zakanje.hr .
KLASA: 007-01/19-01/1
URBROJ: 2133/18-03-19-30
Žakanje, 28.lipnja 2019.
NAČELNIK
Danijel Jurkaš, v.r.
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STRANA 4.

4.

Na temelju članka 197. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine br. 120/16 u daljnjem
tekstu: Zakon) i članka 27. Statuta općine Žakanje ("Službeni glasnik općine Žakanje" broj 03/09,
01/13 i 01/18), ) Općinski načelnik dana 02.kolovoza 2019. godine donosi
ODLUKU
o imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave
male vrijednosti u predmetu nabave:
MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPĆINE ŽAKANJE PRIMJENOM MJERA ENERGETSKE
UČINKOVITOSTI
ev.br. E-MV-04/19
I.
1. Podaci o javnom naručitelju: Općina Žakanje sa sjedištem u Žakanje, Žakanje 58, OIB:
22280655264 , tel. 047 757 836, telefax: 047 636 264, e-mail: opcina.zakanje1@ka.t-com.hr
2. Predmet nabave: Modernizacija javne rasvjete općine Žakanje primjenom mjera energetske
učinkovitosti
3. Procijenjena vrijednost nabave: 488.300,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost.
4. Zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave: čl. 86. do čl. 89. Zakona o javnoj
nabavi.
5. Odabrani postupak javne nabave: Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
6. Stručno povjerenstvo u postupku javne nabave:
1. Snježana Zvonarić Hribljan
2. Ivan Sopčić
3. Anita Matešić Štajcer (Certifikat u području javne nabave)
Zadaci stručnog povjerenstva:
- koordiniraju pripremu i provođenje postupka javne nabave,
- otvaraju ponude,
- sudjeluju u pregledu i ocjeni ponuda,
- usmjeravaju rad stručnih osoba i službi naručitelja kojima je povjerena izrada dokumentacije
za nadmetanje, pregled i ocjena ponuda, te ostali poslovi vezani s postupkom javne nabave.
Stručno povjerenstvo za svoj rad odgovara odgovornoj osobi naručitelja.
7. Ovlaštena osoba za pitanje struke (predmet nabave) u postupku javne nabave:
Radovan Ajdinović, struč.spec. ing.el
8. Tvrtka/osobe koja je izradila tehničke specifikacije i troškovnik za navedeni predmet nabave:
- ATEST-INŽENJERING d.o.o. Karlovac
9. Odgovorna osoba javnog naručitelja: Danijel Jurkaš.
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STRANA 5.

II.
Nabava iz točke I. ove Odluke financirat će se iz Proračuna Općine Žakanje, Aktivnost: K100405
REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE, Konto 421: Građevinski objekti.
III.
Ova odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u „Službenom glasniku Općine Žakanje“.
KLASA: 406-01/19-1/4
URBROJ: 2133/18-03-19-1
Žakanje, 02. kolovoza 2019.g.
NAČELNIK
Danijel Jurkaš, v.r.

IZDAJE:

OPĆINA ŽAKANJE. Žakanje 58 47276 ŽAKANJE
opcina.zakanje1@ka.t-com.hr
www.opcina-zakanje.hr

UREDIO:

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE ŽAKANJE
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