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__________________________________
Temeljem članka 20. Pravilnik o
sufinanciranju udruga građana koje djeluju
na području Općine Kamanje („Glasnik
općine Kamanje“ 01/16) i članka 26.
Statuta Općine Kamanje («Glasnik općine
Kamanje» broj 03/09, 04/11 i 01/13)
Općinsko vijeće Općine Kamanje na
svojoj 18. sjednici održanoj dana 29. lipnja
2016.g., d o n i j e l o j e

Temeljem članka 26. Statuta Općine
Kamanje («Glasnik općine Kamanje» broj
03/09, 04/11 i 01/13) Općinsko vijeće
Općine Kamanje na svojoj 18. sjednici
održanoj dana 29. lipnja 2016.g., d o n i j e
lo je
ODLUKU
o
pristupanju Udruzi općina u Republici
Hrvatskoj

ODLUKU
o
imenovanju Povjerenstva za
ocjenjivanje prijavljenih programa ili
projekata udruga sa područja Općine
Kamanje

I.
Općina Kamanje pristupit će u
članstvo Udruge općina u Republici
Hrvatskoj Općina Kamanje prihvaća Statut
Udruge općina u cijelosti i ne protivi se niti
jednoj njegovoj odredbi.

I.
Ovom Odlukom imenuje se stručno
procjenjivačko tijelo koje
razmatra i
ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne
uvjete natječaja sukladno kriterijima koji
su propisani uputama za prijavitelje u
Pravilnik o sufinanciranju udruga građana
koje djeluju na području Općine Kamanje
(„Glasnik općine Kamanje“ 01/16) te daje
prijedlog za odobravanje financijskih
sredstava za programe ili projekte.

II.
Općinu Kamanje u tijelima Udruge
predstavljat će Općinski načelnik.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osam
dana nakon objave u «Glasniku općine
Kamanje».
KLASA: 007-03/16-01/01
UR.BROJ: 2133/22-01-16-02
U Kamanju, 29.lipnja 2016. godine

II.
U Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke
imenuju se:
1. Ivan Lukunić – za predsjednika
2. Josip Ribarić – za člana
3. Ivan Žokvić – za člana

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Lukunić, v.r.
Temeljem članka 26. Statuta Općine
Kamanje («Glasnik općine Kamanje» broj
03/09, 04/11 i 01/13) Općinsko vijeće
Općine Kamanje na svojoj 18. sjednici
održanoj dana 29. lipnja 2016.g., d o n i j e
lo je

III.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana
nakon objave u «Glasniku općine
Kamanje».
KLASA: 402-08/16-01/02
UR.BROJ: 2133/22-01-16-10
U Kamanju, 29.lipnja 2016. godine

ZAKLJUČAK
o imenovanju članova Radne skupine za
izradu i praćenje
Strategije razvoja Općine Kamanje
2016.-2020.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Lukunić, v.r.
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I.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Lukunić, v.r.

Ovom Odlukom imenuju se članovi Radne
skupine za izradu Strategije razvoja Općine
Kamanje 2016. - 2020. godine (u daljnjem
tekstu: Strategija).

Temeljem članka 26. Statuta Općine
Kamanje («Glasnik općine Kamanje» broj
03/09, 04/11 i 01/13) Općinsko vijeće
Općine Kamanje na svojoj 18. sjednici
održanoj dana 29. lipnja 2016.g., d o n i j e
lo je

U Radnu skupinu imenuju se:
1. Damir Mateljan – načelnik, voditelj
tima,
2. Lidija Batušić - članica
3. Stjepan Maršić - član
4. Dragutin Ivančić - član
5. Ivan Žokvić - član
6. Silvija Janjac – članica
7. Zorica Nemanič – članica
8. Višnja Stipančić Car – članica
9. Krunoslav Mlačak – član
10. Marijan Maršić – član
11. Ivan Lukunić – član
12. Josip Ribarić – član
13. Josip Klemenić – član
14. Srećko Priselac – član
15. Branko Priselac – član
16. Željko Maršić – član
17. Josip Prahović – član
18. Vlado Furjanić – član
19. Milka Priselac – članica

ZAKLJUČAK
o imenovanju Komisije za organizaciju i
provedbu
Dana općine Kamanje
I.
U
Komisiju
za
provedbu
organizacije Dana općine Kamanje s
danom 29. lipnja 2016.g. imenuju se:
1. Damir Mateljan - za predsjednika,
2. Josip Ribarić - za člana,

3. Zorica Nemanič - za člana,
4. Silvija Janjac – za člana
5. Ivan Lukunić – za člana

II.

6. Stjepan Maršić – za člana

Radna skupina je operativno tijelo
sastavljeno od predstavnika Općine i
vanjskih suradnika, zaduženo za izradu
Strategije.
Radna skupina osobito će: provoditi
operativne aktivnosti tijekom svih glavnih
faza izrade Strategije; izrade prijedloga
osnovne analize, prijedloga razvojne
strategije, određivanja prijedloga prioriteta,
mjera te proračuna.

II.
Komisija će se baviti izradom
troškovnika, organizacijom sportskih i
društvenih događanja za vrijeme trajanja
Dana općine te koordinacijom udrugama.
III.
Ova Odluka objavit će se u
«Glasniku općine Kamanje».
KLASA: 612-01/16-01/01
UR.BROJ: 2133/22-01-16-01
U Kamanju, 29.lipnja 2016. godine

III.
Ova Odluka objavit će se u
«Glasniku općine Kamanje».

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Lukunić, v.r.

KLASA: 350-01/15-01/01
UR.BROJ: 2133/22-01-16-19
U Kamanju, 29.lipnja 2016. godine
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Na temelju odredbi članka 190.
Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne
novine“ broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11,
84/11, 70/12, 144/12 i 82/13) i članka 26.
Statuta općine Kamanje («Glasnik općine
Kamanje» 03/09, 04/11 i 01/13), Općinsko
vijeće Općine Kamanje na svojoj 18.
sjednici dana 29.06.2016. godine donijelo
je

2133/22-01-16-02
od
23.03.2015.g.
(„Glasnik Općine Kamanje“ broj 01/015).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u «Glasniku općine
Kamanje».
KLASA: 510-01/15-01/01
UR.BROJ: 2133/22-01-16-04
Kamanje, 29.06.2016. godne

ODLUKU

o prijedlogu imenovanja mrtvozornika
na području Općine Kamanje

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Lukunić, v.r.

Članak 1.
Ovom Odlukom predlažu se doktori
opće medicine i zdravstveni djelatnici koji
će obavljati poslove utvrđivanja nastupa
smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih
izvan zdravstvene ustanove.

Na temelju članka 103. stavka 1. Zakona o
cestama (“Narodne novine” br. 84/11,
22/13, 54/13, 148/13, 92/14), članka 48.
Zakona
o
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
(“Narodne
novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 ) i
članka 46. Statuta Općine Kamanje
(„Glasnik općine Kamanje 03/09, 04/11 i
01/13) , Općinsko vijeće Općine Kamanje,
na svojoj 18. sjednici održanoj dana
29.06.2016. godine, donijelo je

Članak 2.
Predlaže se da se za poslove iz
članka 1. ove Odluke imenuju slijedeći
doktori opće medicine i zdravstveni
djelatnici:
 Dr. Nikola Jelenčić, dr. med., Nikole
Tesle 25, Ozalj
 Dr. Željko Maršić, dr. med.,
Sarajevska 2 a, Karlovac
 Iva Kolostanji, med.sestra,
Dr.
Ante Starčevića 23, Karlovac
 Boris Furač, dr.med,
Luščić 41 c,
Karlovac
 Matija Radobuljac, med.tehničar,
Donja Švarča 79, Karlovac
 Mario Popovački, viši med.tehničar,
Mala Švarča 137A, Karlovac
 Perica Vučelić, viši med. Tehničar,
P.Filipca 4, Karlovac
 Vladimir Omrčen, med.tehničar,
V.Nazora 5, Karlovac
 Marko Majstorović, med.tehničar,
Turanj 14 A, Karlovac

Odluka
o ukidanju statusa javnog dobra
Članak 1.
Ukida se status javnog dobra u
općoj uporabi na nekretnini oznake:
- k.č. 2559 k.o. Brlog Ozaljski površine
381 m2 i
- dio k.č. 2326 k.o. Police Pirišće, u dijelu
koji graniči cijelom dužinom sa k.č.br.
1573 k.o. Police Pirišće
koje u naravi ne predstavljaju javno dobro.
Članak 2.
Nekretnine iz članka 1. ove Odluke
isključuju se iz opće uporabe kao javno
dobro te se temeljem ove Odluke, kao
vlasnik na nekretninama navedenim u
članku 1. ove Odluke upisuje Općna
Kamanje.

Članak 3.
Ovom Odlukom stavlja se van
snage Odluka o prijedlogu imenovanja
mrtvozornika na području Općine Kamanje
KLASA: 510-01/15-01/01, URBROJ:
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Glasnik općine
Kamanje“.

Pozivom za dostavu ponuda. Ponuda
ponuđača ML GRADNJA d.o.o., A.
Starčevića
20,
Karlovac,
OIB:
95407661608 bila je povoljnija što je bio
kriterij za odabir ponude i što je vidljivo iz
zapisnika o pregledu i ocjeni pristiglih
ponuda.
5. Cijena ponude: 1.763,60 kn, što sa
PDV iznosi 2.204,50 kn.

KLASA: 943-01/16-01/03
UR.BROJ: 2133/22-01-16-01
U Kamanju, 29.06.2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Lukunić, v.r.

Članak 2.
Ovlašćuje se načelnik Općine
Kamanje da sa odabranim ponuditeljem
sklopi Ugovor o vršenju usluga čišćenja
snijega na nerazvrstanim prometnicama
Općine Kamanje sukladno ponuđenim
cijenama.

Na temelju članka 32. Odluke o
provedbi
postupaka
javne
nabave
bagatelne vrijednosti ("Glasnik općine
Kamanje“ 01/14), i članka 26. Statuta
Općine Kamanje („Glasnik Općine
Kamanje“ br. 03/09, 04/11 i 01/13),
Općinsko vijeće Općine Kamanje, na
svojoj 18. sjednici održanoj dana
29.06.2016. god., donosi

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam
dana nakon objave u „Glasniku općine
Kamanje“.

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za
Usluga čišćenja snijega na
nerazvrstanim prometnicama Općine
Kamanje
Evid.br.: BN-02/2016

KLASA: 363-01/16-01/02
UR-BROJ: 2133/22-01-16-08
U Kamanju, dana 29.06.2016. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Lukunić, v.r.

Članak 1.
1. Podaci o javnom naručitelju
a) Naziv: Općina Kamanje
b) Sjedište: 47 282 Kamanje, Kamanje 106
c) MB: 02549301, OIB: 01582703044
d) tel: 047/642-288, fax: 047/642-290, email: opcina.kamanje@kamanje.hr

Na temelju članka 32. Odluke o
provedbi
postupaka
javne
nabave
bagatelne vrijednosti ("Glasnik općine
Kamanje“ 01/14), i članka 26. Statuta
Općine Kamanje („Glasnik Općine
Kamanje“ br. 03/09, 04/11 i 01/13),
Općinsko vijeće Općine Kamanje, na
svojoj 18. sjednici održanoj dana
29.06.2016. god., donosi

2. Predmet nabave: Usluga čišćenja
snijega na nerazvrstanim prometnicama
Općine Kamanje
3. Naziv ponuditelja čija je ponuda
odabrana: ML GRADNJA d.o.o., A.
Starčevića 20, Karlovac, OIB:
95407661608
4. Razlozi odabira: Odaslani su pozivi na
dostavu ponuda na četiri (4) adrese, te je
poziv objavljen na internet stranicama
Općine Kamanje. Pristigla su dvije (2)
ponude koje su prihvatljiva i u skladu sa

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za
uslugu nabave i prijevoza kamenog
materijala za potrebe održavanja
nerazvrstanih cesta na području Općine
Kamanje
Evid.br.: BN-02/2016
Članak 1.
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Kamanje“ br. 03/09, 04/11 i 01/13),
Općinsko vijeće Općine Kamanje, na
svojoj 18. sjednici održanoj dana
29.06.2016. god., donosi

1. Podaci o javnom naručitelju
a) Naziv: Općina Kamanje
b) Sjedište: 47 282 Kamanje, Kamanje 106
c) MB: 02549301, OIB: 01582703044
d) tel: 047/642-288, fax: 047/642-290, email: opcina.kamanje@kamanje.hr

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za
uslugu rada građevinskim strojevima,
iskop kanala i razgrtanje zemlje na
području Općine Kamanje
Evid.br.: BN-02/2016

2. Predmet nabave: Usluga nabave i
prijevoza kamenog materijala za potrebe
održavanja nerazvrstanih cesta na području
Općine Kamanje
3. Naziv ponuditelja čija je ponuda
odabrana: ML GRADNJA d.o.o., A.
Starčevića 20, Karlovac, OIB:
95407661608
4. Razlozi odabira: Odaslani su pozivi na
dostavu ponuda na pet (5) adresa, te je
poziv objavljen na internet stranicama
Općine Kamanje. Pristigla je jedna (1)
ponuda koja je prihvatljiva i u skladu sa
Pozivom za dostavu ponuda.
5. Cijena ponude: 805,00 kn, što sa PDV
iznosi 1.006,25 kn.

Članak 1.
1. Podaci o javnom naručitelju
a) Naziv: Općina Kamanje
b) Sjedište: 47 282 Kamanje, Kamanje 106
c) MB: 02549301, OIB: 01582703044
d) tel: 047/642-288, fax: 047/642-290, email: opcina.kamanje@kamanje.hr
2. Predmet nabave: Usluga rada

građevinskim strojevima, iskop kanala i
razgrtanje zemlje na području Općine

Kamanje
3. Naziv ponuditelja čija je ponuda
odabrana: TERRA – obrt za pogrebne usluge

Članak 2.
Ovlašćuje se načelnik Općine
Kamanje da sa odabranim ponuditeljem
sklopi ugovor o vršenju usluga nabave i
prijevoza kamenog materijala za potrebe
održavanja nerazvrstanih cesta na području
Općine Kamanje sukladno ponuđenim
cijenama.

iz Kamanja, Kamanje 106 a

4. Razlozi odabira: Odaslani su pozivi na
dostavu ponuda na četiri (4) adrese, te je
poziv objavljen na internet stranicama
Općine Kamanje. Pristigle su dvije (2)
ponude koje su prihvatljive i u skladu sa
Pozivom za dostavu ponuda. Ponuda
ponuđača TERRA – obrt za pogrebne
usluge iz Kamanja, Kamanje 106 a, bila je
povoljnija što je bio kriterij za odabir
ponude i što je vidljivo iz zapisnika o
pregledu i ocjeni pristiglih ponuda.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam
dana nakon objave u „Glasniku općine
Kamanje“.

5. Cijena ponude: 960,00 kn, što sa PDV
iznosi 1.200,00 kn.

KLASA: 363-01/16-01/05
UR-BROJ: 2133/22-01-16-10
U Kamanju, dana 29.06.2016. godine

Članak 2.
Ovlašćuje se načelnik Općine
Kamanje da sa odabranim ponuditeljem
sklopi ugovor o vršenju usluga rada
građevinskim strojevima, iskop kanala i
razgrtanje zemlje na području Općine
Kamanje sukladno ponuđenim cijenama.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Lukunić, v.r.
Na temelju članka 32. Odluke o
provedbi
postupaka
javne
nabave
bagatelne vrijednosti ("Glasnik općine
Kamanje“ 01/14), i članka 26. Statuta
Općine Kamanje („Glasnik Općine
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam
dana nakon objave u „Glasniku općine
Kamanje“.

Na temelju rezultata pregleda
ponuda, o čemu je sastavljen
Klasa: 363-01/16-01/03, Ur.broj:
01-16-11,
ustanovljeno je
pojedinačne
ponuđene
neprihvatljive.

KLASA: 363-01/16-01/03
UR-BROJ: 2133/22-01-16-17
U Kamanju, dana 29.06.2016. godine

i ocjene
zapisnik,
2133/22da su
cijene

Članak 4.
Odluka o poništenju postupka nabave
bagatelne vrijednosti dostaviti će se
ponuditelju preporučenom pošiljkom s
povratnicom.
Protiv odluke ne može se izjaviti žalba jer
se na istu ne primjenjuje Zakon o javnoj
nabavi.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Lukunić, v.r.
Naručitelj
Općina
Kamanje,
Kamanje 106, Kamanje, na temelju članka
33. Odluke o bagatelnoj nabavi („Glasnik
općine Kamanje“ 01/14) i članka 26.
Statuta Općine Kamanje („Glasnik općine
Kamanje“ broj: 03/09, 04/11 i 01/13) u
pozivnom natječaju za uslugu održavanja
javnih površina na području Općine
Kamanje, redni broj predmeta nabave: BN05/2016, donosi

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u „Glasniku
općine Kamanje“.
Klasa: 363-01/16-01/04
Ur.broj: 2133/22-01-16-06
U Kamanju, 29.06.2016. godine

ODLUKU O
PONIŠTENJU POSTUPKA
BAGATELNE NABAVE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Lukunić, v.r.

Članak 1.
Poništava se postupak nabave bagatelne
vrijednosti objavljen na web stranicama
Općine Kamanje i odaslan na adrese
ponuditelja dana 19.05.2016.g. pod rednim
brojem nabave: BV-05/2016, za uslugu
održavanje javnih površina na području
Općine Kamanje.
Članak 2.
Naručitelj je koristio postupak prikupljanja
ponuda pozivom za dostavu ponuda na
adrese 4 (četiri) gospodarskih subjekta. Na
poziv za nadmetanje zaprimljena je jedna
(1) ponuda:
−
ponuda obrta «Terra», vl. Damir
Klemenić iz Kamanja, Kamanje.

Na temelju članka 387. Zakona o
trgovačkim društvima („Narodne novine“
broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03,
107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11,
111/12, 68/13, 110/15), članka 35., točke
5. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
(„Narodne
novine“ broj 33/01. do 19/13), i članka 26.
Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine
Kamanje“ 03/09, 04/11 i 01/13) Općinsko
vijeće Općine Kamanje na svojoj 19.
sjednici održanoj dana 13. srpnja 2016.
godine donosi

ODLUKU
o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću u
vlasništvu Općine Kamanje

Otvaranje ponuda obavljeno je dana 15.
lipnja 2016. god., o čemu je sastavljen
zapisnik o otvaranju ponuda Klasa: 36301/16-01/04, Ur.broj: 2133/22-01-16-10.

Članak 1.

Članak 3.
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Odlukom o osnivanju trgovačkog društva u
vlasništvu Općine Kamanje za obavljanje
komunalnih, turističkih, ugostiteljskih i
drugih poslova osniva se Društvo s
ograničenom odgovornošću (u daljnjem
tekstu: Društvo).
Društvo se osniva s ciljem unapređenja,
provođenja i koordiniranja aktivnosti koji
se odnose na obavljanje komunalnih,
turističkih, ugostiteljskih i drugih poslova i
drugih usluga području Općine Kamanje.

Naručitelj
Općina
Kamanje,
Kamanje 106, Kamanje, na temelju članka
33. Odluke o bagatelnoj nabavi („Glasnik
općine Kamanje“ 01/14) i članka 26.
Statuta Općine Kamanje („Glasnik općine
Kamanje“ broj: 03/09, 04/11 i 01/13) u
pozivnom natječaju za uslugu izrade
prikaza namjeravanog zahvata u prostoru
ishođenje obavijesti o posebnim uvjetima i
svih posebnih uvjeta, izrade glavnog
projekta
rekonstrukcije
nerazvrstanih
prometnica sa oborinskom odvodnjom na
području Općine Kamanje i ishođenje na
glavni projekt, redni broj predmeta nabave:
MV-08/2016, donosi

Članak 2.
Jedini osnivač Društva je Općina Kamanje.
Društvo stupa u pravni promet/posluje pod
tvrtkom
Vrlovka
Kamanje
d.o.o.,
skraćenog naziva Vrlovka d.o.o.
Društvo će se registrirati pri Trgovačkom
sudu u Karlovcu.
Sjedište društva je u Kamanju, Kamanje
106.
Temeljni kapital Društva iznosi kn
20.000,00 (dvadesettisućakuna).

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za
uslugu izrade prikaza namjeravanog
zahvata u prostoru,
ishođenje obavijesti o posebnim
uvjetima i svih posebnih uvjeta, izrade
Glavnog projekta
rekonstrukcije nerazvrstanih
prometnica sa oborinskom odvodnjom
na području Općine Kamanje i
ishođenje potvrda na Glavni projekt

Članak 3.
Skupštinu Društva čine svi članovi
Općinskog vijeća Općine Kamanje,
načelnik Općine Kamanje te zamjenik
načelnika Općine Kamanje.

Članak 1.
1. Podaci o javnom naručitelju
a) Naziv: Općina Kamanje
b) Sjedište: 47 282 Kamanje, Kamanje 106
c) MB: 02549301, OIB: 01582703044
d) tel: 047/642-288, fax: 047/642-290, email: opcina.kamanje@kamanje.hr

Članak 4.
Ovlašćuje se načelnik Općine Kamanje da
poduzme sve potrebne radnje i postupke
pred državnim i drugim tijelima radi
provođenja postupka osnivanja trgovačkog
društva iz članka 1. ove Odluke, te da
potpiše
Izjavu
o
osnivanju
kao
javnobilježnički
akt
pred
javnim
bilježnikom.

2. Predmet nabave: Usluga izrade prikaza
namjeravanog
zahvata
u
prostoru,
ishođenje obavijesti o posebnim uvjetima i
svih posebnih uvjeta, izrade Glavnog
projekta
rekonstrukcije
nerazvrstanih
prometnica sa oborinskom odvodnjom na
području Općine Kamanje i ishođenje
potvrda na Glavni projekt
3. Naziv ponuditelja čija je ponuda
odabrana: ULJANIK d.o.o., Mate Bučara
9, Petrinja
4. Razlozi odabira: Odaslani su pozivi na
dostavu ponuda na pet (5) adresa, te je
poziv objavljen na internet stranicama

Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u „Glasniku
Općine Kamanje“.
Klasa: 302-01/16-01/02
Ur.broj: 2133/22-01-16-02
U Kamanju, 13. 07. 2016. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Lukunić, v.r.
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Općine Kamanje, dana 20.05.2016.g.
Pristigla je jedna (1) ponuda koja je
prikladna, prihvatljiva i u skladu sa
Pozivom za dostavu ponuda.
5. Cijena ponude: 199.290,00 kn, što sa
PDV iznosi 249.112,50 kn.

d) tel: 047/642-288, fax: 047/642-290, email: opcina.kamanje@kamanje.hr
2. Predmet nabave: Usluga pružanja
konzultantskih usluga za projekat
„Opremanje javne zgrade za potrebe doma
kulture“

Članak 2.
Sa odabranim ponuditeljem sklopiti će se
ugovor
o
usluzi
izrade
prikaza
namjeravanog
zahvata
u
prostoru,
ishođenje obavijesti o posebnim uvjetima i
svih posebnih uvjeta, izrade Glavnog
projekta
rekonstrukcije
nerazvrstanih
prometnica sa oborinskom odvodnjom na
području Općine Kamanje i ishođenje
potvrda na Glavni projekt.

3. Naziv ponuditelja čija je ponuda
odabrana: EUFONDIA d.o.o., Graščica
36, Zagreb, OIB: 23081240975

4. Razlozi odabira: Odaslani su pozivi na
dostavu ponuda na pet (5) adresa, te je
poziv objavljen na internet stranicama
Općine Kamanje. Pristiglo su četiri (4)
ponude te su sve sudjelovale u postupku
odabira. Ponuda ponuđača EUFONDIA
d.o.o., Graščica 36, Zagreb, OIB:
23081240975 bila je najpovoljnija što je
bio kriterij za odabir ponude što je vidljivo
iz zapisnika o pregledu i ocjeni pristiglih
ponuda

Članak 3.
Ova Odluka objaviti će se u „Glasniku
općine Kamanje“.
Klasa: 340-03/16-01/03
Ur.broj: 2133/22-01-16-07
U Kamanju, 27.06.2016. godine

NAČELNIK:
Damir Mateljan, v.r.

5. Cijena ponude: 20.000,00 kn, što sa
PDV iznosi 25.000,00 kn.

Na temelju članka 32. Odluke o
provedbi
postupaka
javne
nabave
bagatelne vrijednosti ("Glasnik općine
Kamanje“ 01/14), i članka 43. Statuta
Općine Kamanje („Glasnik Općine
Kamanje“ br. 03/09, 04/11 i 01/13),
načelnik Općine Kamanje, donosi

Članak 2.

Sa odabranim ponuditeljem sklopiti će se
ugovor o izvršenju usluga za pripremu
projektne aplikacije (izrada potrebnih
obrazaca, izrada proračuna projekta,
priprema dokumenata za javnu nabavu i
svih drugih potrebnih dokumenata do
potpisa
memoranduma
sukladno
smjernicama natječaja) za projekat
“Opremanje javne zgrade za potrebe doma
kulture” na k.č.br. 1238/2 k.o. Brlog
Ozaljski kroz mjeru 7., podmjera 7.4.,
operacija 7.4.1. iz Programa ruralnog
razvoja za razdoblje
2014-2020. te
uslugama
izrade
poslovnog
plana/investicijske studije za projekat
“Opremanje javne zgrade za potrebe doma
kulture” ” na k.č.br. 1238/2 k.o. Brlog
Ozaljski kroz mjeru 7., podmjera 7.4.,
operacija 7.4.1. sukladno smjernicama

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za
uslugu pružanja konzultantskih usluga
za projekat „Opremanje javne zgrade za
potrebe doma kulture“
Evid. br. MV-10/2016
Članak 1.

1. Podaci o javnom naručitelju

a) Naziv: Općina Kamanje
b) Sjedište: 47 282 Kamanje, Kamanje 106
c) MB: 02549301, OIB: 01582703044
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Agencije za plaćanje u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju.

4. Razlozi odabira: Odaslani su pozivi na
dostavu ponuda na pet (5) adresa, te je
poziv objavljen na internet stranicama
Općine Kamanje. Pristiglo su četiri (4)
ponude te su sve sudjelovale u postupku
odabira. Ponuda ponuđača EUFONDIA
d.o.o., Graščica 36, Zagreb, OIB:
23081240975 bila je najpovoljnija što je
bio kriterij za odabir ponude što je vidljivo
iz zapisnika o pregledu i ocjeni pristiglih
ponuda

Članak 3.
Ova Odluka objaviti će se
„Glasniku općine Kamanje“.

u

KLASA: 612-13/16-01/01
UR-BROJ: 2133/22-01-16-10
U Kamanju, dana 15.06.2016. godine

NAČELNIK:
Damir Mateljan, v.r.

5. Cijena ponude: 5.000,00 kn, što sa
PDV iznosi 6.250,00 kn.

Na temelju članka 32. Odluke o provedbi
postupaka
javne
nabave
bagatelne
vrijednosti ("Glasnik općine Kamanje“
01/14), i članka 43. Statuta Općine
Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ br.
03/09, 04/11 i 01/13), načelnik Općine
Kamanje, donosi

Članak 2.

Sa odabranim ponuditeljem sklopiti će se
ugovor o uslugama za pripremu projektne
aplikacije (izrada potrebnih obrazaca,
izrada proračuna projekta, priprema
dokumentacije za javnu nabavu i svih
drugih potrebnih dokumenata do potpisa
memoranduma
sukladnosti
sukladno
smjernicama natječaja) za projekat
“Rekonstrukcija javne zgrade za uređenje
dječjeg vrtića” na k.č.br. 1238/2 k.o. Brlog
Ozaljski kroz mjeru 7., podmjera 7.4.,
operacija 7.4.1. iz Programa ruralnog
razvoja za razdoblje 2014-2020. te
uslugama
izrade
poslovnog
plana/investicijske studije za projekat
“Rekonstrukcija javne zgrade za uređenje
dječjeg vrtića” ” na k.č.br. 1238/2 k.o.
Brlog Ozaljski kroz mjeru 7., podmjera
7.4., operacija 7.4.1. suklado smjernicama
Agencije za plaćanje u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju.

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za
uslugu pružanja konzultantskih usluga
za projekat „Rekonstrukcija javne
zgrade za uređenje dječjeg vrtića“
Evid. br. MV-09/2016
Članak 1.

1. Podaci o javnom naručitelju

a) Naziv: Općina Kamanje
b) Sjedište: 47 282 Kamanje, Kamanje 106
c) MB: 02549301, OIB: 01582703044
d) tel: 047/642-288, fax: 047/642-290, email: opcina.kamanje@kamanje.hr
2. Predmet nabave: Usluga pružanja
konzultantskih usluga za projekat
„Rekonstrukcija javne zgrade za uređenje
dječjeg vrtića“

Članak 3.
Ova Odluka objaviti će se
općine Kamanje“.

3. Naziv ponuditelja čija je ponuda
odabrana: EUFONDIA d.o.o., Graščica
36, Zagreb, OIB: 23081240975

u „Glasniku

KLASA: 361-02/14-01/06
UR-BROJ: 2133/22-01-16-35
U Kamanju, dana 15.06.2016. godine

NAČELNIK:
Damir Mateljan , v.r.
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Na temelju članka 43. Statuta
općine
Kamanje
(«Glasnik
općine
Kamanje» 03/09, 04/11 i 01/13), načelnik
Općine Kamanje donosi

„Na temelju članka 10. stavka 1. i
članka 12. stavka 1. Zakona o
poljoprivrednom
zemljištu
(Narodne
novine broj 39/13 i 48/15) i članka 26.
Statuta Općine Kamanje (»Glasnik Općine
Kamanje« broj 03/09, 04/11 i 01/13),
Općinsko vijeće Općine Kamanje na svojoj
17. sjednici dana 03.05.2016. godine,
donosi
ODLUKU
o agrotehničkim mjerama i
mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina“

ZAKLJUČAK
O DODJELI SREDSTAVA
NK VRLOVKA
Članak 1.
Utvrđuje se visina kapitalne
donacije Nogometnom klubu „Vrlovka“, u
iznosu od 30.000,00 kn za uređenje
prostorija Nogometnog kluba Vrlovka.

KLASA: 214-01/16-01/01
UR.BROJ: 2133/22-01-16-16
Kamanje, 19.05.2016. godine

Članak 2.
Donacija će se isplatiti iz Proračuna
Općine Kamanje PROGRAM 1008:
Razvoj sporta i rekreacije, FUNKCIJA
081:
Službe rekreacije
i
sporta,
AKTIVNOST A1008 01: Donacije
sportskim društvima, konto 382: Kapitalne
donacije, pozicija R 067-1.

Referent:
Suzana Priselac Špeljko, v.r.
ISPRAVAK
Odluke o raspoređivanju sredstava za
financiranje političkih stranaka i
nezavisnih vijećnika zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Kamanje za
2016. godinu

Članak 3.
Ovaj Zaključak objavit će se u
«Glasniku općine Kamanje».
KLASA: 421-02/15-01/05
UR.BROJ: 2133/22-01-16-09
Kamanje, 03.06.2016. god.

U «Glasniku općine Kamanje» broj
02/16
objavljena
je
Odluka
o
raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Kamanje za 2016. godinu, u kojem je
ustanovljena pogreška pa se daje ispravak:

NAČELNIK:
Damir Mateljan, v.r.
ISPRAVAK
Odluke o agrotehničkim mjerama i
mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina

U članku 5. treba stajati:
« Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u Glasniku
Općine Kamanje».

U „Glasniku Općine Kamanje“ broj
02/16
objavljena
je
Odluka
o
agrotehničkim mjerama i mjerama za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina, u kojoj je ustanovljena pogreška pa
se daje ispravak:

KLASA: 402-08/16-01/03
UR.BR. : 2133/22-01-16-04
Kamanje, 19.05.2016. godine

Referent:
Suzana Priselac Špeljko, v.r.

U zaglavlju treba stajati:
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