
             
REPUBLIKA HRVATSKA 
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA TRPANJ 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA:     310-02/17-01/01 
URBROJ:   2117/07-01/01-17-05 
 
Trpanj, 15.03.2017. 
 
 
Na temelju članka 197. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Općinski načelnik Općine 
Trpanj donosi 
 
     O D L U K U 
o imenovanju Stručnog povjerenstva za postpak javne nabave modernizacije javne 
rasvjete u Općini Trpanj primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od  

    svjetlosnog onečišćenje 
 
 
1. Naručitelj: Općina Trpanj, sa sjedištem u Trpnju, Kralja Tomislava 41, OIB:96645416021. 

2. Predmet nabave: Modernizacija javne rasvjete u Općini Trpanj primjenom mjera 
energetske     

    učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja 

CPV: 34993000-4 

 

3. Ukupna procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a:           384.080,00 kn  

                                                       PDV: (25%)      96.020,00 kn 

                                                        Sveukupno:                         480.100,00  kn 

4. Izvor sredstava: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije i proračunska     

    sredstva Općine Trpanj. 

5. Zakonska osnova: članak 86. – 89.  Zakona o javnoj nabavi 

6. Odabrani postupak: Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti 

7. Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave: 
• Smiljana Bezić, dipl. iur., certificirani ovlašteni predstavnik u području javne nabave  
• Nada Ivanković, dipl. iur., certificirani ovlašteni predstavnik u području javne nabave  

8. Obveze i odgovornosti ovlaštenih predstavnika u ovom postupku javne nabave: 
• SMILJANA BEZIĆ, dipl.iur. 

• kontrola  troškovnika s tehničkom specifikacijom za javno nadmetanje,  
• izrada dokumentacije za nadmetanje temeljem izrađene tehničke specifikacije, 
• objava otvorenog postupka javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave 

Republike Hrvatske, 



• komunikacija s gospodarskim subjektima – pojašnjenja i odgovori na upite za 
pojašnjenja u roku za dostavu ponuda 

• sudjelovanje u postupku otvaranja ponuda, 
• pregled i ocjena ponuda i davanje prijedloga za donošenje odluke o odabiru, 
• objava ugovora u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. 

• NADA IVANKOVI Ć, dipl. iur. 
• sudjelovanje u postupku otvaranja ponuda, 
• pregled i ocjena ponuda i davanje prijedloga za donošenje odluke o odabiru 
• priprema odluke o odabiru, 
• izrada ugovora, 

9. Odgovorna osoba: Jakša Franković, Općinski načelnik Općine Trpanj  

10. Načini i uvjeti plaćanja: 60 dana od ovjere računa od strane nadzornog inženjera. 

12. Evidencijski broj nabave: 1/2017 MV 

 

  Općinski načelnik 

 

   Jakša Franković, dipl.oec. 

 
 
 
 
 

 

 
 


