REPUBLIKA HRVATSKA
SISAĈKO-MOSLAVAĈKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
Općinski naĉelnik
KLASA: 406-01/16-01/01
URBROJ: 2176/10-01-16-01
Hrv. Dubica, 27.01.2016. godine
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» broj: 90/11., 83/13.,
143/13. i 13/14.- Odluka USRH) i članka 34. Statuta Općine Hrvatska Dubica («Službeni
vjesnik« broj: 7/13.) općinski načelnik Općine Hrvatska Dubica, donosi

PLAN NABAVE
Općine Hrvatska Dubica za 2016. godinu

I
Javni naručitelj, Općina Hrvatska Dubica (nadalje: Naručitelj), utvrđuje stvarne
potrebe za nabavu radova, roba i usluga tijekom 2016. godine, a sukladno Proračunu Općine
Hrvatska Dubica za 2016. godinu, („Službeni vjesnik“ broj: 61/15.).
S ciljem osiguranja svega što je potrebno za obavljanje poslova iz djelokruga
Naručitelja, donosi se Plan nabave Općine Hrvatska Dubica za 2016. godinu (nadalje: Plan
nabave), koji sadrži podatke o predmetu nabave, evidencijskom broju nabave, procijenjenoj
vrijednosti nabave, vrsti postupka nabave, načinu ugovaranja.
II

Plan nabave odnosi se na nabavu:
- roba i usluga procijenjene vrijednosti 200.000,00 kuna i više odnosno za nabavu radova
procijenjene vrijednosti 500.000,00 kn i više
- roba i usluga procijenjene vrijednosti od 70.000,00 do 200.000,00 kuna odnosno za nabavu
radova procijenjene vrijednosti od 70.000,00 do 500.000,00 kn
- za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti od 20.000,00 do 70.000,00 kuna,
Na nabave iz alineje 1. stavka 1. ove točke primjenjuju se odredbe Zakona javnoj
nabavi.
Na nabave iz alineje 2. i 3. stavka 1. ove točke ovoga Plana nabave primjenjuju se
odredbe Pravilnika o provedbi postupaka nabave za nabave „bagatelne vrijednosti“, KLASA:
406-01/15-01/01, URBROJ: 2176/10-01-15-01 od 19.01.2015. godine i Izmjene Pravilnika o
provedbi postupaka nabave za nabave „bagatelne vrijednosti“, KLASA: 406-01/15-01/01,
URBROJ: 2176/10-01-16-02 od 20.01.2016. godine.

Nabave do 20.000,00 kn neće se navoditi, a iste će se nabavljati po potrebi
izravno/kupnjom.
III
a) Nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti 200.000,00 kuna i više i nabava
radova procijenjene vrijednosti 500.000,00 kuna i više
Ukoliko se, sukladno raspoloživim sredstvima, tijekom 2016. godine ukaže potreba za
postupcima ovih vrijednosti nabave isti će, temeljem izmjena i dopuna ovoga Plana, biti
uvršteni u ovaj Plan i provedeni sukladno zakonu.

b) Nabava roba i usluga od 70.000,00 do 200.000,00 kuna i nabava radova od 70.000,00
do 500.000,00 kuna

Red.
broj

1.

2.

PREDMET NABAVE

Električna energija

Glavni projekt
Rimokatoličkog groblja u
naselju Živaja za
ishođenje građevinske
dozvole, s geodetskim
projektom i troškovnikom
radova

Evidencijski Procijenjena Vrsta
broj
vrijednost
postupka

Ugovor/
Okvirni
sporazum

1/16

165.000,00

tri ponude

ugovor

02/16

78.760,000

tri ponude

ugovor

B) Nabava radova, usluga i robe od 20.000,00 do 70.000,00 kuna

Red.
Broj

PREDMET NABAVE

Procijenjena vrijednost

1.

Građevinski radovi na zgradi doma u
Cerovljanima

36.000,00

2.

Građevinski radovi na zgradi doma u Živaji

24.000,00

3.

Glavni i izvedbeni projekt reciklažnog dvorišta

38.750,00

4.

DDD mjere

5.

Nabava plina

35.000,00

30.000,00

IV
Ovaj Plan nabave stupa na snagu dan nakon dana objave na mrežnoj stranici Općine
Hrvatska Dubica.
O objavi istoga (podaci o mrežnoj stranici Općine Hrvatska Dubica) izvijestit će se
Uprava za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva.
Ovaj Plan nabave, kao i sve njegove moguće izmjene i dopune, moraju biti objavljeni
na mrežnoj stranici Općine Hrvatska Dubica do kraja lipnja 2017. godine.

OPĆINSKI NAĈELNIK
Tomislav Mateljak

