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Dana 20. svibnja 2018. godine potpisan je Ugovor o financiranju Izgradnje i opremanja 

dječjeg vrtića i jaslica između  Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 

razvoju i Općine Barilović na iznos od 7.448.000,00 kuna 

Radi se o iznimno vrijednom projektu  , koji se financira iz Europskog poljoprivrednog fonda 

za ruralni razvoj kroz mjeru M07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima", 

Podmjera 7.4. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za 

ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infras-

trukturu", Operacija 7.4.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temelj-

nih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te po-

vezanu infrastrukturu" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 

2020. 

Općina Barilović provela je otvoreni postupak javne nabave za izvođenje radova na izgradnji 

dječjeg vrtića i jaslica sa opremanjem  po grupama, čija je procijenjena vrijednost iznosila 

6.997.411,55 kuna.  Grupu 1 - radovi na izgradnji objekta vrtića 

                       Grupa 2 -  nabava i ugradnja opreme za kuhinju 

           Grupa 3 -  opremanje prostorija dječje vrtića 

           Grupa 4 -  opremanje vanjskog igrališta 

           Grupa 5 -  nabava didaktike i opreme 

Nakon provedenog postupka javne nabave, sklopljeni su Ugovori za: 

Grupu 1. o javnoj nabavi radova za izgradnju dječjeg vrtića , s ekonomski najpovoljnijim 

ponuditeljem Zajednica ponuditelja: SA Bišćan d.o.o., Venera d.o.o. i Elektro usluge Ko-

stelac d.o.o.  ukupne vrijednosti radova 5.910.713,75  kuna bez pdv-a a sa pdv na iznos od 

7.388.392,19 kuna. 

Za Grupu 2 sklopljen je Ugovor na javnoj nabavi roba za opremanje kuhinje dječjeg vrtića i 

jaslica sa KONIMB d.o.o. na iznos od 305.000,00 kuna bez pdv- a sa pdv na iznos od  

381.250.00 kuna. 

Za grupe 3, 4 i 5 nije pristigla niti jedna ponuda. 

Prijavljen je početak radova te se s izvođenjem radova započelo 25.02.2019 godine, a rok 

izvođenja radova je 9 kalendarskih mjeseci. 



Sljedeća faza je bila ponovljeni postupak javne nabave podijeljen u tri grupe i to za  oprema-

nje prostorija vrtića i jaslica, nabavu didaktike te opremanje vanjskog igrališta.  

Nakon provedenog postupka sklopljeni su Ugovori sa: 

-ASTREJA PLUS d.o.o. / za dvije grupe/  za opremu prostorija i nabavu didaktike na iznos 

od 228.497,00 kuna sa pdv na iznos od  326.012,81 kuna 

-KOVA d.o.o. za opremanje vanjskog igrališta na iznos od 89.265,00 kuna sa pdv- om na 

iznos od  111.582,25 kuna. 

 

Po završetku projekta Općina Barilović će riješiti dugogodišnji problem adekvatnog smještaja 

i odgoja djece predškolske dobi. Zgrada dječjeg vrtića bit će smještena na parceli kao samos-

tojeća prizemna građevina  sa suterenom bruto površine 664,45 m² koja je predviđena za jed-

nu jasličku skupinu te jednu skupinu vrtićke dobi. 
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