
 

 

 

 
Klasa: 406-01/18-01/02 
Urbroj: 2178/14-02-18-1 
Oprisavci, 19. rujna   2018. godine 
 

Naručitelj, Općina Oprisavci, na temelju članka  47. Statuta Općine Oprisavci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- 
posavske županije br. 3/18.) i članku 5. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave   („Službeni 
vjesnik Brodsko- posavske županije'' br.14/2017.) Općinski načelnik donosi 

 

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE 

 

 

naziv predmeta nabave IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE PRNJAVOR- MALA 
KOPANICA  (REKONSTRUKCIJA CESTE PRNJAVOR) 

procijenjena vrijednost nabave  (bez PDV-a) 180.000,00 kuna 

redni broj predmeta nabave u Planu 
nabave 

16/2018 

 
Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja su: 

- priprema postupka  nabave procijenjene vrijednosti iznad 70.000,00 kuna: dogovor oko uvjeta vezanih 

uz predmet nabave, potrebnog sadržaja dokumentacije/uputa za sastavljanje ponuda, tehničkih 

specifikacija, ponudbenih troškova i ostalih dokumenata  vezanih uz predmetnu nabavu, 

- provedba postupaka jednostavne nabave procijenjene iznad 70.000,00 kuna: slanje ili  objava Poziva za 

dostavu ponuda na web stranici naručitelja ili objava u elektronskom oglasniku za  jednostavnu nabavu, 

otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju ponuda, pregled i ocjena ponuda, odabir 

najpovoljnije ponude sukladno uvjetima propisanim dokumentacijom/uputama za prikupljanje ponuda, 

sastavljanje zapisnika o pregledu i ocijeni ponuda, rangiranje ponuda sukladno kriteriju za odabir 

ponuda, prijedlog odabira najpovoljnije ponude sukladno kriteriju za odabir (najniža cijena) i uvjetima 

propisanim dokumentacijom/uputama za prikupljanje ponuda ili poništenje postupaka. 

 
U pripremi i provedbi postupka jednostavne nabave sudjeluju 3 (tri) ovlaštena predstavnika od kojih je 
jedan predsjednik a ostali članovi. 
 
Kao ovlašteni predstavnici Naručitelja imenuju su:   

1. Domagoj Rečić, dipl.iur-, kao predsjednik povjerenstva, 
2. Ankica Galović, član Povjerenstva, 
3. Tomislav Zečević, član Povjerenstva. 

 



Sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave   („Službeni vjesnik Brodsko- 
posavske županije'' br. 14/2017.) Naručitelj upućuje poziv za dostavu ponuda određenom broju 
gospodarskih subjekata po vlastitom izboru, i to: 
 

1. STEPIĆ-USLUGE, B.Radić 106, Čajkovci, 35214 DONJI ANDRIJEVCI 
2. PRIJEVOZ RAŠIĆ d.o.o., Ruščičkih žrtava 91, 35208 RUŠČICA 
3. MIHIĆ OBRT, Zagrebačka 200, 35222 GUNDINCI 

 

 

 

M.P. potpis 

  

 Pejo Kovačević, općinski načelnik 
 


