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Marijanci, 05. srpnja 2021. godine

Na temelju članka 197. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine” broj 120/16) i članka 54. Statuta
Općine Marijanci („Službeni glasnik Općine Marijanci” br. 1/2018, 2/2021) načelnik Općine 
Marijanci donosi

Odluku o pokretanju postupka i imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja za pripremu i
provedbu postupka javne nabave za projekt „Izgradnja nerazvrstane ceste u ulici Nikole Tesle

u naselju Črnkovci”

I.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka i imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja za 
pripremu i provedbu postupka javne nabave za projekt „Izgradnja nerazvrstane ceste u ulici Nikole 
Tesle u naselju Črnkovci”.

II.

Javni naručitelj javne nabave je Općina Marijanci, Kralja Zvonimira 2, 31555 Marijanci, OIB: 
10282419721.

Predmet nabave je „Izgradnja nerazvrstane ceste u ulici Nikole Tesle u naselju Črnkovci”.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 700.000,00 kuna bez PDV-a.

Financijska sredstva za javnu nabavu planirana su u Proračunu Općine Marijanci za 2021. godinu.

III.

Postupak javne nabave provodi se prema Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine” broj 120/16).
Odabrani postupak javne nabave je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem 
sklapanja ugovora o javnoj nabavi radova.

Evidencijski broj postupka nabave: JN-10/21

IV.

Stručno povjerenstvo javnog naručitelja u ovom postupku javne nabave čine:

1. Anela Šovagović, dipl.oec – posjeduje certifikat iz područja javne nabave
2. Ivana Alšić, dipl.oec – posjeduje certifikat iz područja javne nabave



3. Ana Prevolšek, spec.publ.admin – posjeduje certifikat iz područja javne nabave
4. Dijana Alšić, pristup.oec

V.

Odgovorna osoba javnog naručitelja je Darko Dorkić, načelnik Općine Marijanci.

VI.

Obveze i zadaća članova stručnog povjerenstva je priprema i provedba postupka javne nabave, 
otvaranje ponuda, pregled, ocjena i rangiranje ponuda s prijedlogom odabira ponude, te sukladno 
kriterijima za odabir ponude predlaganje odluke o odabiru i odluke o poništenju.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Dorkić

Dostaviti:
1. Svim članovima stručnog povjerenstva
2. Pismohrana - ovdje

                        
                          

       


