Na temelju članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ Republike
Hrvatske, broj: 153/13 i 65/17), Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja
Općine Donja Motičina („Službeni glasnik Općine Donja Motičina“, broj: 4/18) i članka 32. Statuta
Općine Donja Motičina („Službeni glasnik“ Općine Donja Motičina, broj: 1/18), Općinsko vijeće
Općine Donja Motičina na svojoj 10. sjednici održanoj dana 3. rujna 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
O DONOŠENJU V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA OPĆINE DONJA MOTIČINA

I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom donose se V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine
Donja Motičina („Službeni glasnik'“ Općine Donja Motičina, broj: 3/06, 4/11, 2/13, 1/16,
5/17 i 5a/17).
Članak 2.
V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Donja Motičina (u daljnjem
tekstu: Plan) sastoje se od knjige-elaborata pod nazivom: V. Izmjene i dopune Prostornog
plana uređenja Općine Donja Motičina, broj Plana: 24/2018. godine.
Plan iz stavka 1. ovoga članka izradio je Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek,
Vijenac Paje Kolarića 5A.
Članak 3.
Plan sadržava tekstualni i grafički dio:
0. OPĆI DIO
1. Naslovna stranica
2. Potpisni list
3. Sadržaj
4. Izvadak iz sudskog registra
5. Rješenje kojim se daje suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja

6. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u
graditeljstvu
7. Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja Nacrta prijedloga dokumenta prostornog
uređenja

A) TEKSTUALNI DIO
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1.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

2.

IZMJENE I DOPUNE TEKSTUALNOG DIJELA PLANA

3.

IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZA PROVOĐENJE

B) KARTOGRAFSKI PRIKAZI
BROJ
KARTOGR.
PRIKAZA

NAZIV KARTOGRAFSKOG PRIKAZA

MJERIL
O

0.

PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA

1:25.000

1.

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

1:25.000

3.

UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU
PROSTORA
GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA
Donja Motičina, izdvojeni dio građevinskog područja naselja
Donja Motičina i izdvojena građevinska područja izvan naselja
(sportsko – rekreacijske namjene Erešica i zona
gospodarske namjene Donja Motičina)
GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA
Seona i izdvojeni dio građevinskog područja naselja Seona

4.A.

4.C.

1:25.000

1: 5.000
1: 5.000

C)

STRUČNE PODLOGE I POPIS PROPISA NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO
PLANSKA RJEŠENJA

D)

ZAHTJEVI IZ ČLANKA 90. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

E)

IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE

F) EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA
G)

SAŽETAK ZA JAVNOST
II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Članak 4.

U članku 4., stavak 1, podstavak „B. Površine za razvoj i uređenje prostora izvan naselja“, alineja
''1. Izdvojena građevna područja izvan naselja'', briše se podalineja 1. koja glasi:
„- izgrađeni i neizgrađeni ali uređeni dio zone gospodarske namjene uz naselje Donja Motičina''
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Članak 5.
Članak 7., mijenja se i glasi:
''Na kartografskom prikazu broj 3. – Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora, zaštićeni
prostor je razgraničen na sljedeći način:
- arheološka baština, povijesne građevine i memorijalna baština, temeljem podataka
Konzervatorskog odjela u Osijeku
- područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
- najveći intenzitet potresa prema PPOBŽ
- lovišta temeljem podataka nadležnog tijela za gospodarstvo
- vodotoci, poplavna i vodozaštitna područja te inundacijsko područje prema podacima
nadležnog tijela za vođenje vodne dokumentacije-pravne osobe za upravljanje vodama
te podacima nadležne DGU-PU za katastar.''
Članak 6.
Članak 81., mijenja se i glasi:
„Gospodarske se djelatnosti mogu odvijati i u sklopu izdvojenog građevinskog područja izvan
naselja gospodarske namjene. Planom se određuje izdvojeno građevinsko područje izvan naselja
gospodarske namjene:
- gospodarska zona Jugoistok uz naselje Donja Motičina, površine 7,81 ha.“
Članak 7.
Iza članka 85., dodaje se novi članak 85.a, koji glasi:
''Članak 85.a
Planirano je proširenje postojećeg eksploatacijskog polja tehničko-građevinskog kamena ''Crna glava''.
Planirano proširenje prikazano je na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA
POVRŠINA. Na površini planiranog proširenja moguće su radnje u cilju istraživanja i eksploatacije
građevinsko-tehničkog kamena.''
Članak 8.
Članak 116., mijenja se i glasi:
''Planom su osigurani prostori za:
- vodoopskrbu (sustav korištenja voda)
- uređenje i zaštitu izvorišta i drugog ležišta koja se koristi ili je rezervirana za javnu
vodoopskrbu
- glavne vodoopskrbne cjevovode kojima se voda usmjerava prema centrima potrošnje
- vodospreme i crpne stanice
- odvodnju otpadnih voda: uređaje za pročišćavanje voda, ispuste, crpne stanice i kolektore
- sustav uređenja vodotoka i voda
- nasipe (obaloutvrde) i kanale
- građevine za regulaciju te zaštitne vodne građevine (akumulacije i retencije)
- inundacijsko područje.''
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Članak 9.
Članak 123., mijenja se i glasi:
''Vodne površine i vodno dobro treba uređivati na način da se osigura propisani vodni režim,
kvaliteta i zaštita voda. Korita vodotoka treba uređivati na način koji je izgledom blizak prirodnom
obliku.
Vodno dobro je od interesa za Republiku Hrvatsku, koje ima njezinu osobito zaštitu i koristi se
na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o vodama.
Inundacijsko područje ucrtano na kartografskom prikazu br. ''3.'' te ''4.C.'' detaljnije se utvrđuje
podacima nadležnog tijela sukladno posebnom propisu.
Prostor uređenog i neuređenog inundacijskog područja koristi se sukladno posebnom propisu
(trenutno se primjenjuje, članak 126. Zakona o vodama, NN, br. 153/09, 63/11, 130/11, 14/14, 56/18 i
46/18).''
III. ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 10.
Do sada važeći i postojeći kartografski prikazi:
BROJ
KARTOGR.
PRIKAZA

NAZIV KARTOGRAFSKOG PRIKAZA

MJERIL
O

1.

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

1:25.000

3.

UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

1:25.000

4.A.

4.C.

GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA
Donja Motičina, izdvojeni dio građevinskog područja naselja
Donja Motičina i izdvojena građevinska područja izvan naselja
(sportsko – rekreacijske namjene Erešica i zona
gospodarske namjene Donja Motičina)
GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA
Seona i izdvojeni dio građevinskog područja naselja Seona

1: 5.000
1: 5.000

u cijelosti se stavljaju izvan snage i zamjenjuju novima, sukladno ovoj Odluci, kako glasi:
BROJ
KARTOGR.
PRIKAZA

NAZIV KARTOGRAFSKOG PRIKAZA

MJERI
LO

1.

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

1:25.000

3.

UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

1:25.000

GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA
Donja Motičina, izdvojeni dio građevinskog područja naselja
Donja Motičina i izdvojena građevinska područja izvan naselja
(sportsko – rekreacijske namjene Erešica i zona

1: 5.000

4.A.
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gospodarske namjene Donja Motičina)

4.C.

GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA
Seona i izdvojeni dio građevinskog područja naselja Seona

1: 5.000

Članak 11.
Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na postupke za zahvate u prostoru na česticama koje su u
obuhvatu ovog Plana, a koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ove Odluke. Isti postupci dovršit će
se po odredbama ove Odluke koja je bila na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva.
Članak 12.
Plan izrađen je u (5) pet primjeraka koji se imaju smatrati izvornikom od čega se 1 (jedan)
nalazi u pismohrani Izrađivača Plana.
Uvid u Plan može se izvršiti u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donja Motičina,
Matije Gupca 62A, 31513 Donja Motičina.
Članak 13.
Sukladno članku 113. stavak 3., Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” Republike
Hrvatske, broj: 153/13 i 65/17), Načelnik Općine Donja Motičina izvršiti će objavu pročišćenog teksta
Odredbi za provedbu i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Donja Motičina, najkasnije
u roku od 30. dana od stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Donja Motičina“.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ružica Mikičić, v.r .

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" Republike Hrvatske, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 32. Statuta Općine Donja Motičina ("Službeni glasnik
Općine Donja Motičina", broj: 1/18), Općinsko vijeće Općine Donja Motičina na 10. sjednici od 3. rujna
2018. godine, donijelo j e

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Donja Motičina
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Motičina za obavljanje
poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te utvrđuje njegov djelokrug, način upravljanja i radno
vrijeme.
Članak 2.
Unutrašnje ustrojstvo, djelokrug, upravljanje kao i potreban broj službenika i namještenika
uređuje se na način da Općina Donja Motičina može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su
joj zakonom, Statutom Općine i drugim propisima i aktima dani u nadležnost.
Članak 3.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine Donja
Motičina, državnom proračunu ili iz drugih izvora utvrđenih zakonom.
Članak 4.
Sjedište Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donja Motičina je u Donjoj Motičini, Matije
Gupca 62A.
Članak 5.
Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Motičina radi pet (5) dana u tjednu, od ponedjeljka do
petka u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

Članak 6.
Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga i za svoje zakonito i
pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Općinskom načelniku.

II. USTROJSTVO I DJELOKRUG JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Članak 7.
Jedinstveni upravni odjel ustrojava se u skladu s rasporedom i opsegom poslova, prema
srodnosti i međusobnoj povezanosti poslova, potrebama učinkovitog obavljanja zadataka i rukovođenja
te odgovornosti u radu.
Jedinstveni upravni odjel izvršava i nadzire provođenje zakona, općih akata Općinskog vijeća i
Općinskog načelnika te je dužan svojim radom omogućiti ostvarenje prava i potreba građana u skladu
sa zakonom i Statutom Općine Donja Motičina.
Članak 8.
Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice
lokalne samouprave sukladno zakonima i drugim propisima i to osobito:
- poslove iz područja društvenih djelatnosti,
- poslove opće uprave,
- poslove vezane uz mjesnu samoupravu i rad mjesnih odbora,
- poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine,
- poslove vezane za komunalno i stambeno gospodarstvo, graditeljstvo i gospodarenje
prostorom,
- poslove iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša,
- poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine,
- druge poslove koje mu povjeri Općinski načelnik.
III. UNUTARNJE USTROJSTVO I UPRAVLJANJE JEDINSTVENIM UPRAVNIM
ODJELOM
Članak 9.
Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni
i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Jedinstvenog
upravnog odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donja
Motičina, a kojeg donosi Općinski načelnik Općine Donja Motičina. Pravilnik se donosi na prijedlog
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 10.
Radom Jedinstvenog upravnog odjela upravlja pročelnik.
Pročelnika iz stavka 1. ovog članka imenuje Općinski načelnik na temelju javnog natječaja.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela mora ispunjavati sljedeće uvjete:
- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
- položen državni stručni ispit,
- 1 (jedna) godina radnog iskustva.
Članak 11.
Službenici i namještenici se primaju i raspoređuju na radna mjesta utvrđena Pravilnikom o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donja Motičina.
Pročelnik donosi Rješenje o prijamu u službu i Rješenje o rasporedu na radno mjesto.
Na radne odnose zaposlenika općinske uprave primjenjuju se odredbe Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općinski načelnik dužan je donijeti
u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 13.
U slučaju da pojedini službenici ne budu raspoređeni u Jedinstvenom upravnom odjelu, stavljaju
se na raspolaganje.
Ukoliko ovom Odlukom nisu predviđena određena radna mjesta službenici će se rasporediti na
druga radna mjesta u okviru svoje stručne spreme najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca od dana stupanja
na snagu ove Odluke, a do rasporeda na novo radno mjesto ostvaruju pravo na plaću i ostala prava iz
službe prema rješenjima koja su imali prije stupanja na snagu ove Odluke.
Službenici koji ne budu raspoređeni u roku iz stavka 2. ovog članka iz razloga što nema
slobodnih radnih mjesta, stavljaju se na raspolaganje.
Članak 14.
Službenici koji ne budu raspoređeni u rokovima iz članka 13. ove Odluke stavljaju se na
raspolaganje uz otkazni rok i otpremninu sukladno općim propisima o radu.
Za određivanje dužine trajanja otkaznog roka i visine otpremnine računa se neprekidni radni
staž u tijelima uprave Općine Donja Motičina.
Članak 15.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donja Motičina („Službeni glasnik Općine Donja Motičina“, broj:
3/10).
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Donja
Motičina“.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ružica Mikičić, v. r.

Dostavlja se:
1. Ured državne uprave u Osječko – baranjskoj županiji,
Služba za opću upravu, Ispostava Našice,
2. Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Motičina,
3. Arhiva.

Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" Republike Hrvatske, broj: 28/10) i članka 32. Statuta Općine Donja
Motičina ("Službeni glasnik Općine Donja Motičina", broj: 1/18), Općinsko vijeće Općine Donja
Motičina na svojoj 10. sjednici od 3. rujna 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o plaćama službenika i namještenika
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donja Motičina
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se koeficijenti i način utvrđivanja plaća službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donja Motičina.
Članak 2.
Koeficijenti za utvrđivanje plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Donja Motičina određuju se u sljedećim vrijednostima :
1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
2. Računovodstveni referent
3. Administrativni referent
4. Komunalni redar
5. Komunalni djelatnik, dostavljač, spremač

4,26
3,20
2,70
2,50
2,00

Članak 3.
Plaću službenika, odnosno namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donja
Motičina čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno
namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog
staža.
Osnovica za obračun plaće utvrđuje se kolektivnim ugovorom.
Ako osnovica za obračun plaće nije utvrđena kolektivnim ugovorom, utvrđuje je odlukom
Općinski načelnik Općine Donja Motičina.
Pored plaća službenicima i namještenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donja
Motičina pripadaju i ostala materijalna prava sukladno kolektivnom ugovoru, odnosno Pravilniku o
radu.
Članak 4.
Primjenom ove Odluke rješenje o plaćama donosi Pročelnik, a za Pročelnika Općinski načelnik
Općine Donja Motičina.
Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaćama službenika i
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donja Motičina ("Službeni glasnik Općine Donja
Motičina", broj: 3/10).
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Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Donja
Motičina".

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ružica Mikičić, v. r.

Dostavlja se :
1. Ured državne uprave u Osječko – baranjskoj županiji,
Služba za opću upravu, Ispostava Našice,
2. Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Motičina,
3. Arhiva.
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Na temelju članka 109. Zakona o proračunu («N.N» br. 87/08., 136/12., i 15/15.) i
članka 32. Statuta Općine Donja Motičina («Službeni glasnik Općine Donja Motičina» br.
1/18) općinsko vijeće Općine Donja Motičina na svojoj 10. sjednici od 03.09.2018. godine
donosi

O D L U KU
o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna Proračuna
Općine Donja Motičina za 2018. godinu
Članak 1.
Donosi se Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Donja
Motičina za 2018. godinu koja sadrži:
UKUPNE PRIHODE I PRIMITKE …………………… 2.615.737,00 kn
UKUPNE RASHODE I IZDATKE …………………… 1.189.254,00 kn
Višak prihoda nad rashodima. …………………… 1.426.483,00 kn
Članak 2.
Ostvareni višak prihoda u iznosu 1.426.483,00 kn zajedno sa prenesenim viškom
prihoda iz 2017. godine u iznosu 1.085.890,00 kn što zajedno iznosi 2.512.373,00 kn
upotrijebiti ćemo za kapitalna ulaganja i pokriće tekućih rashoda budućeg obračunskog
razdoblja.
Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u «Službenom glasniku Općine
Donja Motičina» i na web stranici Općine.
KLASA: 400-04/18-01/13
URBROJ: 2149/05-01-18-01
D. Motičina, 03.09. 2018.

Predsjednica općinskog vijeća:
Ružica Mikičić, v. r.

Temeljem članka 32. Statuta Općine Donja Motičina („Službeni glasnik Općine Donja
Motičina“, broj: 1/18), a u vezi s člankom 30. stavkom 5. Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne
usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ 48/18), Općinsko vijeće Općine Donja Motičina na 10.
sjednici održanoj dana 3. rujna 2018. godine donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu projekta izgradnje višenamjenske zgrade javne namjene - Dječji
vrtić s prostorima udruga u Donjoj Motičini za kandidiranje projekata na natječaj mjere 07
„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje
2014. – 2020. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu projekta „Izgradnja višenamjenske zgrade javne
namjene - Dječji vrtić s prostorima udruga“ u Donjoj Motičini u okviru mjere 07 „Temeljne usluge i
obnova sela u ruralnim područjima“, podmjere 7.4., tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine te se njome ovlašćuje Općina Donja Motičina za prijavu na
natječaj.
Članak 2.
Prilog ove Odluke je „Opis projekta“ koji čini njezin sastavni dio.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Donja
Motičina“.

Predsjednica Općinskog vijeća:
Ružica Mikičić, v. r.

Temeljem članka 7. Odluke o provedbi postupka nabave roba, radova i usluga bagatelne
vrijednosti („Službeni glasnik“ Općine Donja Motičina, broj: 1/15) i članka 45. Statuta Općine Donja
Motičina („Službeni glasnik“ Općine Donja Motičina, broj: 1/18), načelnik Općine Donja Motičina
donosi

ODLUKU
o pokretanju postupka nabave radova - Energetska obnova zgrade
Društvenog doma u Seoni

Članak 1.
Ovom Odlukom se pokreće postupak nabave radova bagatelne vrijednosti za Energetsku
obnovu zgrade Društvenog doma u Seoni.
Članak 2.
Javni naručitelj je Općina Donja Motičina, Matije Gupca 62A, 31513 Donja Motičina, OIB:
05744763829.
Odgovorna osoba naručitelja je Željko Kovačević, Općinski načelnik Općine Donja Motičina.
Članak 3.
Predmet nabave je nabava radova za Energetsku obnovu zgrade Društvenog doma u Seoni,
evidencijski broj nabave u Planu nabave: 4/17.
Članak 4.
Procijenjena vrijednost nabave je 199.140,00 kuna (bez PDV-a).
Članak 5.
Ovom Odlukom imenuju se ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku bagatelne nabave –
nabava radova za Energetsku obnovu zgrade Društvenog doma Seona.
U ovlaštene predstavnike naručitelja imenuju se:
- Ingrid Marman, mag.iur.,
- Stanislav Vinković.
Članak 6.
Ovom Odlukom ovlašćuju se ovlašteni predstavnici naručitelja da pripreme i provedu postupak
bagatelne nabave, zajedno s Povjerenstvom za izbor najpovoljnije ponude, koji su imenovani
od strane Općinskog vijeća u sastavu:
- Željko Kovačević,
- Ružica Mikičić,
- Mišo Tomac.
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Članak 7.
Postupak bagatelne nabave provodi se pozivom na dostavu ponuda na adrese 3 gospodarska
subjekta.
Administrativno - tehničke poslove u postupku nabave obavlja Jedinstveni upravni odjel
Općine Donja Motičina.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom glasniku Općine
Donja Motičina“.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Kovačević, v. r.
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Temeljem članka 7. Odluke o provedbi postupka nabave roba, radova i usluga bagatelne
vrijednosti („Službeni glasnik“ Općine Donja Motičina, broj: 1/15) i članka 45. Statuta Općine Donja
Motičina („Službeni glasnik“ Općine Donja Motičina, broj: 1/18), načelnik Općine Donja Motičina
donosi

ODLUKU
o pokretanju postupka nabave radova - Energetska obnova zgrade
Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Donjoj Motičini

Članak 1.
Ovom Odlukom se pokreće postupak nabave radova bagatelne vrijednosti za Energetsku
obnovu zgrade Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Donjoj Motičini.
Članak 2.
Javni naručitelj je Općina Donja Motičina, Matije Gupca 62A, 31513 Donja Motičina, OIB:
05744763829.
Odgovorna osoba naručitelja je Željko Kovačević, Općinski načelnik Općine Donja Motičina.
Članak 3.
Predmet nabave je nabava radova za Energetsku obnovu zgrade Dobrovoljnog vatrogasnog
društva u Donjoj Motičini, evidencijski broj nabave u Planu nabave: 6/17.
Članak 4.
Procijenjena vrijednost nabave je 206.685,00 kuna (bez PDV-a).
Članak 5.
Ovom Odlukom imenuju se ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku bagatelne nabave –
nabava radova za Energetsku obnovu zgrade Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Donjoj
Motičini. U ovlaštene predstavnike naručitelja imenuju se:
- Ingrid Marman, mag.iur.,
- Stanislav Vinković.
Članak 6.
Ovom Odlukom ovlašćuju se ovlašteni predstavnici naručitelja da pripreme i provedu postupak
bagatelne nabave, zajedno s Povjerenstvom za izbor najpovoljnije ponude, koji su imenovani
od strane Općinskog vijeća u sastavu:
- Željko Kovačević,
- Ružica Mikičić,
- Mišo Tomac.

Članak 7.
Postupak bagatelne nabave provodi se pozivom na dostavu ponuda na adrese 3 gospodarska
subjekta.
Administrativno - tehničke poslove u postupku nabave obavlja Jedinstveni upravni odjel
Općine Donja Motičina.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom glasniku Općine
Donja Motičina“.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Kovačević, v. r.

