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Na temelju članka 28. stavak 1. i stavak 7. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 

120/16 dalje Zakon o javnoj nabavi), članka 3. stavak 2. Pravilnika o planu nabave, registru 

ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 

101/2017) te članka 46. stavka 4. točke 30. Statuta Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-

srijemske županije broj 11/13 i 3/18 ) Općinski načelnik Općine Trpinja donio je slijedeću  

 

 

O D L U K U 

o donošenju 

II. izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

 

Općinski načelnik kao čelnik Naručitelja Općine Trpinja donio je  Plan nabave za 2019. 

godinu KLASA:363-05/19-01/01, URBROJ:2196/08-03-19-1 (dalje u tekstu:Plan nabave) na  

obrascu u standardiziranom obliku, koji je javno objavljen od dana 10. siječnja 2019. godine na 

Elektroničkom oglasniku javne nabave (dalje u tekstu:EOJN) te Internet stranicama Općine Trpinja. 

Donose se II. izmjene i dopune Plana nabave iz stavka 1. ovoga članka, na obrascu u 

standardiziranom obliku koji je sastavni dio ove Odluke, na način da se: 

-doda stavka nabave evidencijske oznake NMV 3/19, Predmet nabave: „Radovi na izgradnji 

zgrade dječjeg vrtića u naselju Bobota-III. faza“, procijenjene vrijednosti 1.100.000,00 kuna bez 

PDV-a, s planiranim početkom postupka veljača/ožujak 2019; 

-izmjeni procijenjena vrijednost nabave kod nabave evidencijske oznake JN 19/19, Predmeta 

nabave:“Rekonstrukcija mrtvačnice na groblju u naselju Ludvinci“, tako da procijenjena vrijednost 

po izvršenoj izmjeni iznosi: „150.000,00“ kuna. 

Ostale odredbe Plana nabave iz stavka 1. ovog članka ostaju neizmijenjene. 

 

Članak 2. 

 

Ove Izmjene i dopune Plana nabave objavit će se na priloženom obrascu u standardiziranom 

obliku u elektroničkom oglasniku Republike Hrvatske te Internet stranicama Općine Trpinja 

(www.opcinatrpinja.hr) najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja. 

 

                                                             Članak 3. 

 

Ove izmjene i dopune Plana nabave, stupaju na snagu danom objave u EOJN. 

 

                                                                                                       

                                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                                 Miroslav Palić, ing. 


