
 Temeljem članka 18.stavak 3. Zakona o javnoj nabavi ( NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), članka 

32. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ 3/13), Općinsko vijeće Općine Kneževi 

Vinogradi na svojoj ___. sjednici, održanoj __________. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

O izmjeni i dopuni Odluke 

o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti 

 

Članak 1. 

 U Odluci o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (Službeni glasnik 10/13) u poglavlju 

III. umjesto broja „70.000,00“ upisuje se broj „100.000,00“. 

 

Članak 2. 

 Članak 3. Odluke mijenja se i glasi:  

 

„Članak 3. 

Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 100.000,00 kuna Općina 

Kneževi Vinogradi provodi izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu, a po potrebi i 

sastavljanjem ugovora o isporuci. 

Nabavu do 70.000,00 kn iniciraju djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela (u daljnjem tekstu: 

JUO) zaduženi za uredsko poslovanje, računovodstvo, graditeljstvo po potrebi u određenim slučajevima 

pročelnik i načelnik, zamjenici načelnika, nabavu od 70.001,00 do 100.000,00 kuna iniciraju pročelnik 

i načelnik, zamjenici načelnika. 

Moguće je sklapanje godišnjeg ugovora s dobavljačima (na njihov zahtjev s priloženim 

cjenikom koji se tijekom godine može mijenjati i nadopunjavati) uz takav način narudžbenice  mogu 

imati samo naziv artikla i količinu. Narudžbenice se mogu izdavati sukladno potrebama, ako ugovor 

nije sklopljen popunjavaju se narudžbenice po potrebi s svim elementima, ili se prihvaćaju ponude, 

ovjerom i slanjem iste nazad ponuditelju 

Računovodstvo ili pročelnik i dr., ovisno tko je nabavu inicirao provjera jeli inicirana nabava u 

skladu s proračunom i planom. 

Narudžbenicu ovjerava, odnosno prihvaća ponudu općinski načelnik, pročelnik ili druga 

ovlaštena osoba ovisno tko inicira  nabavu.“ 

Članak 3. 

 U Poglavlju IV. Umjesto broja “70.001,00“ upisuje se broj „100.001,00“. 

Članak 4. 

 U Članku 4. u stavku 1. umjesto broja „70.001,00“ upisuje se broj „100.001,00“. 

Članak 5. 

 U Članku 5. u stavku 1. umjesto broja „70.001,00“ upisuje se broj „100.001,00“. 

Članak 6. 

 Ova Odluka  o izmjeni i dopuni Odluke stupa na snagu danom donošenja, od kada se i 

primjenjuje, a ima se objaviti u Službenom glasniku Općine i na web stranici. 

 

KLASA: 406-01/16-01/2 

URBROJ: 2100/06-01-01/1-16-02 

Kn. Vinogradi,   

               PREDSJEDNIK 

         OPĆINSKOG VIJEĆA 

                Franja Bukta 


