
 

Na temelju članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije“ broj 6/13) i članka 4. Odluke o provedbi postupka javne nabave 
bagatelne vrijednosti KLASA: 022-05/14-03/49, URBROJ: 2137/15-14-1 od 21. srpnja 2014, 
općinski načelnik Općine Ferdinandovac, donio je 
 

O D L U K U 
o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja Općine Ferdinandovac  

u postupcima bagatelne nabave za 2015. godinu 
 

Članak 1. 
 Za ovlaštene predstavnike javnog naručitelja Općine Ferdinandovac u postupcima 
bagatelne  nabave za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: ovlašteni predstavnici naručitelja) 
imenuju se: 
 
 1. Nadica Kolar, dipl. inf. voditeljica općih, upravnih i računovodstvenih poslova u   
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: JUO) sa važećim 
certifikatom izobrazbe u području javne nabave, 

2. Petar Benko, dipl. iur. pročelnik JUO, 
3. Stjepan Hrženjak, građ. teh. voditelj Vlastitog komunalnog pogona za obavljanje 

komunalnih djelatnosti u JUO. 
 

Članak 2. 
Ovlašteni predstavnici naručitelja se obvezuju na pripremu i provedbu svih postupaka 

bagatelne  nabave za javnog naručitelja temeljem Odluke o provedbi postupka javne nabave 
bagatelne vrijednosti KLASA: 022-05/14-03/49, URBROJ: 2137/15-14-1 od 21. srpnja 2014. 
donesena temeljem Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' broj 90/11, 83/13, 143/13 i 
13/14) i temeljem Plana javne nabave Općine Ferdinandovac za 2015. godinu. 

 
Članak 3. 

Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku bagatelne nabave su:  
 
- priprema postupka bagatelne nabave procijenjene vrijednosti iznad 70.000,00 

kuna: dogovor oko uvjeta vezanih uz predmet nabave, potrebnog sadržaja 
dokumentacije/uputa za prikupljanje ponuda, tehničkih specifikacija, ponudbenih 
troškovnika i ostalih dokumenata vezanih uz predmetnu nabavu,  

- provedba postupka bagatelne nabave procijenjene vrijednosti iznad 70.000,00 
kuna: slanje i objava Poziva za dostavu ponuda na web stranici naručitelja, 
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 ocjeni ponuda, rangiranje ponuda sukladno kriteriju za odabir ponuda, 
prijedlog odabira najpovoljnije ponude sukladno kriteriju za odabir i uvjetima 
propisanim dokumentacijom/uputama za prikupljanje ponuda ili poništenje 
postupka.  



- u pripremi i provedbi postupka bagatelne nabave iznad 70.000,00 kuna moraju 
sudjelovati najmanje 3 (tri) ovlaštena predstavnika, od kojih 1 (jedan) mora imati 
važeći certifikat na području javne nabave.  

 
Članak 4. 

 Ovlašteni predstavnici  naručitelja nisu u sukobu interesa u smislu članka  3. Odluke o 
provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti.  
 

            Članak 5. 
 Ovlaštena predstavnica Nadica Kolar ima Certifikat o završenoj  izobrazbi u području 
javne nabave, izdanu od Ministarstva gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave,  Klasa: 
406-01/14-05/1643 Urbroj: 526-06-02-02/3-15-2 od 16. siječnja 2015. godine, te je time 
ispunjena zakonska obveza da najmanje jedan ovlašteni predstavnik javnog naručitelja mora 
posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.  
 

        Članak 6. 
 Ova Odluka objavit će se na web stranici www.ferdinandovac.hr i na Oglasnoj ploči 
Općine Ferdinandovac, a stupa na snagu danom donošenja. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE FERDINANDOVAC 

 
KLASA: 311-06/15-01/70-1 
URBROJ: 2137/15-15-1 
Ferdinandovac,  10. kolovoza 2015.  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK: 
 
                                                                                                           Branko Kolar, prof. 
 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 
 

1. Ovlaštenim predstavnicima naručitelja x 3, 
2. Općinski načelnik Općine Ferdinandovac, 
3. Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac, 
4. Oglasna ploča Općine Ferdinandovac, 
5. Na web stranicu: www.ferdinandovac.hr, 
6. Pismohrana. 

http://www.ferdinandovac.hr/
http://www.ferdinandovac.hr/

