
          
      REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
         OPĆINA PETRIJEVCI 
                NAČELNIK 
 
KLASA: 361-02/19-01/5 
URBROJ: 2185/05-19-1 
Petrijevci, 24. svibnja 2019. godine 
 
Na temelju članka 7. Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ 
broj 2/17) i članka 44. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18), Općinski 
načelnik Općine Petrijevci dana, 24. svibnja 2019. godine donio je  
 
 

O  D  L  U  K  U 
O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE 

 
Članak 1. 

Javni naručitelj je  OPĆINA PETRIJEVCI, Petrijevci, Republike 114, OIB 94156491645, MB 0462080, tel. 
031/395-620, fax. 031/395-115, e-mail: renata.pilgermayer@petrijevci.hr.  

 
Članak 2. 

Odgovorna osoba naručitelja je načelnik Ivo Zelić, dipl.ing.   
 

Članak 3. 
Predmet nabave je Izgradnja zamjenske obiteljske kuće Kostelac. 

 
Članak 4. 

Procijenjena vrijednost radova iznosi do 320.000,00 kuna,  pod evidencijskim brojem 31/19-N, a sredstva su 
planirana proračunom Općine Petrijevci za 2019. godinu na poziciji 66., konto 421. 

 
Članak 5. 

Odabrani postupak nabave je jednostavna nabava. 
 

Članak 6. 
Sukladno članku 3. Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave općinski načelnik će imenovati tri 
ovlaštena predstavnika naručitelja. 

 
Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja: 
- koordiniraju pripremu i provoñenje postupka jednostavne nabave, 
- otvaraju ponude, 
- sudjeluju u ocjeni i pregledu ponuda, 
- daju prijedlog odluke o odabiru načelniku. 

 
 



 
Članak 7. 

Dokumentacija za prikupljanje ponuda s troškovnicima biti će objavljena na internetskoj stranici Općine 
Petrijevci (www.petrijevci.hr, „javni pozivi i natječaji“, „2019. godina“, „Javni poziv za izgradnju zamjenske 
obiteljske kuće Kostelac“). 
 
Administrativne poslove u postupku nabave obavljaju djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Petrijevci. 

 
Članak 8. 

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena sukladno zahtjevima iz poziva za dostavu ponuda. 
Odluka o odabiru može se donijeti na temelju jedne valjane ponude.  

 
Članak 9. 

Planirani rok završetka izgradnje zamjenske obiteljske kuće je 1. prosinca 2019. godine. 
 

Članak 10. 
S odabranim ponuditeljem sklopit će se Ugovor.  

 
Članak 11. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“. 
 
 
                                                                             Načelnik 

Općine Petrijevci: 
                                                                   Ivo Zelić, dipl.ing. 


