
Na temelju članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službene glasnik Općine Dubravica“ br. 

1/13) i članka 9. Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (KLASA: 021-

05/14-02/12,URBROJ:238/40-14-01) načelnik Općine Dubravica dana 13. svibnja 2014. 

godine donosi 

 

ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva  za provedbu postupka bagatelne nabave  

u 2014. godini 

 

I. 

Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva naručitelja za provedbu postupka 

bagatelne nabave u 2014. godini. 

Javni naručitelj bagatelne nabave je Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 

Dubravica, OIB: 89243140464. 

 

II. 

Postupak bagatelne nabave provodi se sukladno odredbama Odluke o provedbi 

postupka nabave bagatelne vrijednosti (KLASA: 021-05/14-02/12,URBROJ:238/40-14-01).  

Bagatelne nabave planirane su u Planu javne nabave za 2014. godinu. 

Kriterij odabira bagatelne nabave je najniža cijena.  

    

III. 

U Povjerenstvo za provedbu bagatelnih nabava procijenjene vrijednosti jednake ili 

veće od 20.000,00 kuna bez PDV-a do procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna bez 

PDV-a imenuju se:  

1. Franjo Golub 

2. Ivan Štritof 

3. Ivica Stiperski 

IV.  

 

            U Povjerenstvo za provedbu bagatelnih nabava procijenjene vrijednosti jednake ili 

veće od 70.000,00 kuna bez PDV-a do 200.000,00 kn za nabavu roba i/ili usluga, odnosno do 

500.000,00 kn za nabavu radova imenuju se:  

 

1. Senka Vranić, ovl.savjetnik za provedbu postupaka javne nabave 

2. Franjo Golub 

3. Ivan Štritof 

 

V. 

   Odgovorna osoba naručitelja je Franjo Štos, načelnik Općine Dubravica.   

                         

VI. 

Zadaća Povjerenstva je priprema i provedba postupka bagatelne nabave sukladno 

članku 9. Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (KLASA: 021-05/14-

02/12,URBROJ:238/40-14-01). 

 

VII. 

            Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o imenovanju Povjerenstva  za 

pripremu i provedbu postupka bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 



20.000,00 kuna bez PDV-a do procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna bez PDV-a u 

2014. godini (KLASA:021-05/14-02/09, URBROJ:238/40-14-01) od 10. ožujka 2014. godine.  
 

  

              VIII.   

              Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Općine Dubravica“. 

 

 

KLASA: 021-05/14-02/13 

URBROJ: 238/40-14-01 

U Dubravici, 13. svibnja 2014.g. 

                 N A Č E L N I K  

                                                                                                 Franjo  Štos                                                                                             


