
                                       
 

 

 

 

                 REPUBLIKA HRVATSKA  

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  

                OPĆINA VELIKA TRNOVITICA  

                   OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 340-03/18-01/03 

URBROJ: 2123/06-02-18-9 

Velika Trnovitica, 17. srpnja 2018. godine 

 

Temeljem članka 47. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik“ Općine 

Velika Trnovitica, br. 1/18) i članka 2. Odluke o početku postupka jednostavne nabave 

uređenja pješačke staze, Općinski načelnik donosi 

 

ODLUKU 

 

I. 

Odabire se ponuda zaprimljena 13. srpnja 2018. godine za rekonstrukciju nogostupa, 

Ponuditelja Begeom inženjering d.o.o., Nova Ploščica 94, Velika Trnovitica, OIB: 

24196917975.  

 

II. 

 Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, 

bez odgode svakom ponuditelju u postupku u roku od 10 dana od isteka roka za dostavu 

ponuda i to preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi dokaziv način (dostavnica, 

izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim 

stranicama i sl.). 

 

III. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave i objavit će se u „Službenom glasniku“ 

Općine Velika Trnovitica.  

 

 

Obrazloženje 

 

Podaci o predmetnoj nabavi: 

 predmet nabave: rekonstrukcija nogostupa 

 Sukladno članku 12. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) za 

godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez 

PDV-a za nabavu roba i usluga, odnosno manju od 500.000,00 kuna bez PDV-a za 

radove (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne 

nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi 

 evidencijski broj jednostavne nabave: 02-J-18 

 procijenjena vrijednost nabave (sa PDV-om): 469.124,51 kn 

 cijena odabrane ponude (sa PDV-om): 499.706,88 kn 

 zahtjev za pokretanje postupka zaprimljen od: Općinskog načelnika Općine Velika 

Trnovitica 



 način izvršenja: ugovor, 

 troškovi za nabavu radova: financirat će se iz Proračuna Općine Velika Trnovitica 

 sastavni dio ove Odluke: Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od 16. srpnja 

2018. godine, 

 

 

Pouka o pravnom lijeku: 

 Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba jer se na istu ne primjenjuje Zakon o 

javnoj nabavi. 

 

 

                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                       Ivan Marković/v.r./ 
 


