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1
Na temelju članka 17. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave u
Općini Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 176) i članka 51. Statuta
Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 124), Općinska načelnica
Općine Marija Gorica, donosi
ODLUKU
o poništenju postupka jednostavne nabave za
nabavu električne energije
I.
Ovom Odlukom se poništava postupak jednostavne nabave za nabavu električne energije
za potrebe Općine Marija Gorica, referentni broj CPV-e nomenklature (jedinstvenog rječnika
javne nabave) 09310000-5 – električna energija, datum slanja poziva za dostavu ponude nabava
robe - električna energija za 12 mjeseci, evidencijski broj nabave: JEDNOSTAVNA NABAVA
02/2017 je 13.11.2017. godine.
Procijenjena vrijednost nabave je 186.000,00 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su
podnijeli ponude za predmetni postupak jednostavne nabave, a objaviti će se na oglasnoj ploči i u
Službenom glasniku Općine Marija Gorica.
Obrazloženje
U postupku jednostavne nabave za nabavu robe – električna energija za 12 mjeseci
referentni broj CPV-e nomenklature (jedinstvenog rječnika javne nabave) 09310000-5 –
električna energija, naručitelj je pravovremeno zaprimio dvije (2) ponude od tri (3) pozvana
ponuditelja. Pozivi za dostavu ponude upućeni su slijedećim gospodarskim subjektima:
I.

PROENERGY d.o.o.
Zagreb, Josipa Marohnića 1

II.

HEP Opskrba d.o.o.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

III.

RWE ENERGIJA d.o.o.
Zagreb, Capraška ulica 6
Ovlašteni predstavnici naručitelja otvorili su pristigle ponude na sjednici zatvorenoj za
javnost dana 23.11.2017. godine u 15:00 sati i zapisnički konstatirali da su pristigle dvije (2)
ponude:
I.

RWE ENERGIJA d.o.o.
Zagreb, Capraška ulica 6

II. HEP Opskrba d.o.o.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
Ovlašteni predstavnici naručitelja dana 27.11.2017. godine i 30.11.2017. godine izvršili su
pregled, ocjenu i usporedbu ponuda te utvrdili da su pristigle ponude neprihvatljive obzirom da
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prelaze iznos procijenjene vrijednosti nabave i osiguranih sredstava te vrijednost praga za
nabavu robe iz članka 12. stavka 1. Zakona javnoj nabavi (NN broj 120/2016), te je valjalo
odlučiti kao u izreci ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje žalbe temeljem članka 17. stavak 5. Pravilnika
o provođenju postupaka jednostavne nabave u Općini Marija Gorica (Službeni glasnik Općine
Marija Gorica broj 176).

OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 310-02/17-02/04
URBROJ: 238/19-02-17-15
Marija Gorica, 01. prosinca 2017.
NAČELNICA
Marica Jančić

2
Na temelju članka 16. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave u
Općini Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 176) i članka 51. Statuta
Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 124), Općinska načelnica
Općine Marija Gorica, donosi
ODLUKU
o odabiru ponude za nabavu nadogradnje za traktor za
komunalno održavanje javno-prometnih površina (prednji plug za
čišćenje snijega, posipač za zimsko posipavanje
soli ili sipine, trostrana kip prikolica)
I.
Ovom Odlukom se odabire ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavu
nadogradnje za traktor za komunalno održavanje javno-prometnih površina (prednji plug za
čišćenje snijega, posipač za zimsko posipavanje soli ili sipine, trostrana kip prikolica) s
ponuditeljem koji je sukladno objavljenom kriteriju za donošenje odluke o odabiru (kriterij najniže
cijene) – podnio ponudu sa najnižom cijenom, referentni broj CPV-e nomenklature (jedinstvenog
rječnika javne nabave) 42990000-2 razni strojevi za posebne namjene (osnova za provođenje
postupka: čl. 15. ZJN), datum slanja poziva za dostavu ponude : 28.11.2017. godine.
Naručitelj – Općina Marija Gorica, OIB: 48658001244, Gorička 18/a, Marija Gorica,
odabire kao najpovoljnijeg ponuditelja – RASCO d.o.o., 48361 Kalinovac, Kolodvorska 120b,
OIB: 12710048305, sa cijenom ponude od 197.973,28 kn bez PDV-a.
Procijenjena vrijednost nabave je 199.950,00 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su
podnijeli ponude za predmetni postupak jednostavne nabave, a objaviti će se na oglasnoj ploči i u
Službenom glasniku Općine Marija Gorica.
Obrazloženje
U postupku jednostavne nabave za nabavu nadogradnje za traktor za komunalno
održavanje javno-prometnih površina (prednji plug za čišćenje snijega, posipač za zimsko
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posipavanje soli ili sipine, trostrana kip prikolica) s ponuditeljem koji je sukladno objavljenom
kriteriju
za donošenje odluke o odabiru (kriterij najniže cijene) referentni broj CPV-e
nomenklature (jedinstvenog rječnika javne nabave), 42990000-2 razni strojevi za posebne
namjene, naručitelj je pravovremeno zaprimio dvije (2) ponude od tri (tri) pozvana ponuditelja.
Pozivi za dostavu ponude upućeni su slijedećim gospodarskim subjektima:
I.

RASCO d.o.o.,

48361 Kalinovac, Kolodvorska 120b
II. SEKUNDAR USLUGE d.o.o.
51213 Jurdani, Permani 1/e
III. TRIDION d.o.o.

10040 Zagreb, Zapadna lozica 10
Ovlašteni predstavnici naručitelja otvorili su pristigle ponude na sjednici zatvorenoj za
javnost dana 06.12.2017. godine u 15:00 sati i zapisnički konstatirali da su pristigle dvije ponude:
I.

TRIDION d.o.o.

10040 Zagreb, Zapadna lozica 10
OIB: 79247590666
II. RASCO d.o.o.,

48361 Kalinovac, Kolodvorska 120b
OIB: 12710048305

Ovlašteni predstavnici naručitelja dana 06.12.2017. godine izvršili su pregled, ocjenu i
usporedbu ponuda te utvrdili da su dva ponuditelja dokazala sposobnost i udovoljili svim uvjetima
poziva za dostavu ponude, a ponuditelj RASCO d.o.o., 48361 Kalinovac, Kolodvorska 120b,
OIB: 12710048305, zadovoljio je kriterij najniže cijene. Procijenjena vrijednost nabave je
199.950,00 kuna, a cijena ponude je u okviru procijenjene vrijednosti nabave te je valjalo odlučiti
kao u izreci ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje žalbe temeljem članka 16. stavak 6. Pravilnika
o provođenju postupaka jednostavne nabave u Općini Marija Gorica (Službeni glasnik Općine
Marija Gorica broj 176).
OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 363-01/17-01/16
URBROJ: 238/19-02-17-11
Marija Gorica, 07. prosinca 2017.

NAČELNICA
Marica Jančić

3
Na temelju članka 51. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija
Gorica 124) i Mišljenja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Broj: 711-I-1822-M210/17-02-18, od 13. listopada 2017. godine, načelnica Općine Marija Gorica, Marica Jančić,
donosi

ODLUKU
o izuzeću od donošenja Odluke o odabiru ponude
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u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: Uredski materijal
za potrebe Općine Marija Gorica
Članak 1.
Dana 23.11.2017. godine na službenim internetskim stranicama Općine Marija Gorica
objavljena je obavijest i javni poziv zainteresiranim gospodarskim subjektima o provedbi
postupka jednostavne nabave za predmet nabave – uredski materijal za potrebe Općine Marija
Gorica. Javni poziv za dostavu ponuda poslan je i na e-mail adrese pet gospodarskih subjekata.
Na temelju točke II. Mišljenja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa broj 711-I1822-M-210/17-02-18 od 13. listopada 2017. godine, Javni poziv za dostavu ponude i postupak
odabira provodi se sukladno pravilima o nabavi procijenjene vrijednosti jednake ili veće od
70.000,00 kuna, propisanim Pravilnikom o provođenju postupaka jednostavne nabave u Općini
Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 176), uz obveznu objavu javnog poziva
za dostavu ponuda.
Članak 2.
Dužnosnica, načelnica Marica Jančić, dana 08. prosinca 2017. godine, donosi Odluku o
izuzeću od donošenja Odluke o odabiru ponude u postupku jednostavne nabave za predmet
nabave uredski materijal za potrebe Općine Marija Gorica, kojom se izuzima od donošenja
Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, obzirom da je trgovačko društvo Trgocentar Marija d.o.o.,
Gorička 1, Marija Gorica, podnijelo ponudu na objavljeni javni poziv za dostavu ponude za
predmet nabave - uredski materijal za potrebe Općine Marija Gorica.
Članak 3.
O Odluci o izuzeću od donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku
jednostavne nabave za predmet nabave - uredski materijal za potrebe Općine Marija Gorica
pismeno će se obavijestiti predsjednik i svi članovi Općinskog vijeća, a građani putem javne
objave na službenim internetskim strancima Općine Marija Gorica, sukladno točki III. Mišljenja
Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa broj 711-I-1822-M-210/17-02-18 od 13. listopada
2017. godine.
Članak 4.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za
predmet nabave: Uredski materijal za potrebe Općine Marija Gorica i potpisivanje ugovora
povjerava se zamjeniku načelnice Borisu Majeriću.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Marija Gorica i službenim internetskim stranicama Općine Marija Gorica.
OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 406-09/17-01/03
URBROJ: 238/19-02-17-27
Marija Gorica, 08. prosinca 2017.
NAČELNICA
Marica Jančić
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Na temelju članka 51. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija
Gorica 124) i Mišljenja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Broj: 711-I-1822-M210/17-02-18, od 13. listopada 2017. godine, načelnica Općine Marija Gorica, Marica Jančić,
donosi

ODLUKU
o izuzeću od donošenja Odluke o odabiru ponude
u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: sredstva za čišćenje i
održavanje i ostale potrepštine za potrebe Općine Marija Gorica
Članak 1.
Dana 23.11.2017. godine na službenim internetskim stranicama Općine Marija Gorica
objavljena je obavijest i javni poziv zainteresiranim gospodarskim subjektima o provedbi
postupka jednostavne nabave za predmet nabave – sredstva za čišćenje i održavanje i ostale
potrepštine za potrebe Općine Marija Gorica. Javni poziv za dostavu ponuda poslan je i na e-mail
adrese pet gospodarskih subjekata.
Na temelju točke II. Mišljenja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa broj 711-I1822-M-210/17-02-18 od 13. listopada 2017. godine, Javni poziv za dostavu ponude i postupak
odabira provodi se sukladno pravilima o nabavi procijenjene vrijednosti jednake ili veće od
70.000,00 kuna, propisanim Pravilnikom o provođenju postupaka jednostavne nabave u Općini
Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 176), uz obveznu objavu javnog poziva
za dostavu ponuda.
Članak 2.
Dužnosnica, načelnica Marica Jančić, dana 08. prosinca 2017. godine, donosi Odluku o
izuzeću od donošenja Odluke o odabiru ponude u postupku jednostavne nabave za predmet
nabave - sredstva za čišćenje i održavanje i ostale potrepštine za potrebe Općine Marija Gorica,
kojom se izuzima od donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, obzirom da je trgovačko
društvo Trgocentar Marija d.o.o., Gorička 1, Marija Gorica, podnijelo ponudu na objavljeni javni
poziv za dostavu ponude za predmet nabave - sredstva za čišćenje i održavanje i ostale
potrepštine za potrebe Općine Marija Gorica.
Članak 3.
O Odluci o izuzeću od donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku
jednostavne nabave za predmet nabave - sredstva za čišćenje i održavanje i ostale potrepštine
za potrebe Općine Marija Gorica pismeno će se obavijestiti predsjednik i svi članovi Općinskog
vijeća, a građani putem javne objave na službenim internetskim strancima Općine Marija Gorica,
sukladno točki III. Mišljenja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa broj 711-I-1822-M210/17-02-18 od 13. listopada 2017. godine.
Članak 4.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za
predmet nabave: sredstva za čišćenje i održavanje i ostale potrepštine za potrebe Općine Marija
Gorica i potpisivanje ugovora povjerava se zamjeniku načelnice Borisu Majeriću.
Članak 5.
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Marija Gorica i službenim internetskim stranicama Općine Marija Gorica.
OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 406-09/17-01/04
URBROJ: 238/19-02-17-23
Marija Gorica, 08. prosinca 2017
NAČELNICA
Marica Jančić

5
Na temelju članka 51. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija
Gorica 124) i Mišljenja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Broj: 711-I-1822-M210/17-02-18, od 13. listopada 2017. godine, načelnica Općine Marija Gorica, Marica Jančić,
donosi

ODLUKU
o izuzeću od donošenja Odluke o odabiru ponude
u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: reprezentacija, prigodni poklon paketi
za djecu i paketi za starije i nemoćne osobe
Članak 1.
Dana 23.11.2017. godine na službenim internetskim stranicama Općine Marija Gorica
objavljena je obavijest i javni poziv zainteresiranim gospodarskim subjektima o provedbi
postupka jednostavne nabave za predmet nabave – reprezentacija, prigodni poklon paketi za
djecu i paketi za starije i nemoćne osobe. Javni poziv za dostavu ponuda poslan je i na e-mail
adrese pet gospodarskih subjekata.
Na temelju točke II. Mišljenja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa broj 711-I1822-M-210/17-02-18 od 13. listopada 2017. godine, Javni poziv za dostavu ponude i postupak
odabira provodi se sukladno pravilima o nabavi procijenjene vrijednosti jednake ili veće od
70.000,00 kuna, propisanim Pravilnikom o provođenju postupaka jednostavne nabave u Općini
Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 176), uz obveznu objavu javnog poziva
za dostavu ponuda.
Članak 2.
Dužnosnica, načelnica Marica Jančić, dana 08. prosinca 2017. godine, donosi Odluku o
izuzeću od donošenja Odluke o odabiru ponude u postupku jednostavne nabave za predmet
nabave - reprezentacija, prigodni poklon paketi za djecu i paketi za starije i nemoćne osobe,
kojom se izuzima od donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, obzirom da je trgovačko
društvo Trgocentar Marija d.o.o., Gorička 1, Marija Gorica, podnijelo ponudu na objavljeni javni
poziv za dostavu ponude za predmet nabave - reprezentacija, prigodni poklon paketi za djecu i
paketi za starije i nemoćne osobe.
Članak 3.
O Odluci o izuzeću od donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku
jednostavne nabave za predmet nabave - reprezentacija, prigodni poklon paketi za djecu i paketi
za starije i nemoćne osobe, pismeno će se obavijestiti predsjednik i svi članovi Općinskog vijeća,
a građani putem javne objave na službenim internetskim strancima Općine Marija Gorica,
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sukladno točki III. Mišljenja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa broj 711-I-1822-M210/17-02-18 od 13. listopada 2017. godine.
Članak 4.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za
predmet nabave: reprezentacija, prigodni poklon paketi za djecu i paketi za starije i nemoćne
osobe i potpisivanje ugovora povjerava se zamjeniku načelnice Borisu Majeriću.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Marija Gorica i službenim internetskim stranicama Općine Marija Gorica.
OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 406-09/17-01/05
URBROJ: 238/19-02-17-16
Marija Gorica, 08. prosinca 2017.
NAČELNICA
Marica Jančić

6
Na temelju članka 51. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija
Gorica 124), načelnica Općine Marija Gorica, Marica Jančić, donosi
ODLUKU
o dodjeli jednokratne financijske pomoći
obitelji Lukša za rođenje petog djeteta u obitelji
Članak 1.
Roditeljima Lukša Željku i Marjeti iz Marije Gorice, Vodovodna ulica 15, dodjeljuje se
jednokratna financijska pomoć u iznosu od 4.000,00 kuna (slovima: četiritisuće kuna) jednokratno
za rođenje petog djeteta u obitelji, Lukša Sare, rođene 07.11.2017. godine.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplatiti će se s pozicije R 123, konto 3721, na žiro račun
Lukša Marjete.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Marija Gorica.
OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 143-02/17-01/01
URBROJ: 238/19-02-17-1
Marija Gorica, 07. prosinca 2017.
NAČELNICA
Marica Jančić
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Na temelju članka 51. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija
Gorica 124), načelnica Općine Marija Gorica, Marica Jančić, donosi
ODLUKU
o dodjeli jednokratne financijske pomoći
obitelji Depikolozvane za rođenje petog djeteta u obitelji
Članak 1.
Roditeljima Depikolozvane Tomislavu i Mariji, iz Celina Goričkih, Celinska ulica 16,
dodjeljuje se jednokratna financijska pomoć u iznosu od 4.000,00 kuna (slovima: četiritisuće
kuna) jednokratno za rođenje petog djeteta u obitelji, Depikolozvane Jane, rođene 02.10.2017.
godine.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplatiti će se s pozicije R 123, konto 3721, na žiro račun
Depikolozvane Tomislava.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Marija Gorica.
OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 143-02/17-01/02
URBROJ: 238/19-02-17-1
Marija Gorica, 07. prosinca 2017.
NAČELNICA
Marica Jančić
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Na temelju članka 51. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija
Gorica 124) i članka 4. stavka 2. Odluke o financiranju produženog boravka u OŠ Ante Kovačića
u Mariji Gorici (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 182), načelnica Općine Marija Gorica,
Marica Jančić, donosi
ODLUKU
o isplati božićnice učiteljici u produženom boravku
Osnovne škole Ante Kovačića
Članak 1.
Općina Marija Gorica financirati će isplatu božićnice učiteljici u produženom boravku
Osnovne škole Ante Kovačića u Mariji Gorici u iznosu od 1.250,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplatiti će se iz proračuna Općine Marija Gorica za
2017. godinu, pozicija R 112, konto 3722.
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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARIJA GORICA
BROJ 190.
Članak 3.
OŠ Ante Kovačića dužna je najkasnije do 31. siječnja 2018. godine dostaviti Općini Marija
Gorica izvješće o namjenski utrošenim sredstvima.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku
Općine Marija Gorica.
OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA:121-15/17-01/02
URBROJ:238/19-02-17-2
Marija Gorica, 14. prosinca 2017.
NAČELNICA
Marica Jančić
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