
                                       
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VEKA PISANICA 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 
                 Na temelju članka 20. stavka 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 90/11.) i 
članka 58. Statuta Općine Velika Pisanica (Županijski glasnik, broj: 18/09.) općinski načelnik Općine Velika 
Pisanica dana 27.prosinca 2012. godine donosi 
 

PLAN  NABAVE  

Općine Velika Pisanica za 2013. godinu 

 
Članak 1. 

              Ovim Planom nabave za 2013. godinu određuje se nabava roba, usluga i radova Općine Velika 
Pisanica kao javnog naručitelja. 
 

Članak 2. 

              Plan nabave temelji se na Proračunu Općine Velika Pisanica za 2013. godinu i donosi se za 
proračunsku godinu, a sadrži predmet nabave, evidencijski broj nabave, procijenjenu vrijednost nabave, 
naznaku vrste postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz 
Dodatka II.B Zakona, sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, planirani početak postupka, 
planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, te napomeni (ako je potrebna). 
               Za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn, a manja od 
70.000,00 kn, u plan nabave unose se samo podaci o predmetu  nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave. 
 

Članak 3. 

              Nabavke roba i usluga prikazane su u tablici koja je sastavni dio ovog Plana. 
Nabave male i velike vrijednosti provodit će se sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 
90/11.). 

Za nabavu čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kn neće se primjenjivati odredbe 
Zakona o javnoj nabavi. 
 

Članak 4. 

              Plan nabave za 2013. godinu tijekom proračunske godine može se mijenjati i dopunjavati, a sve 
izmjene i dopune na njoj do 30. lipnja sljedeće godine.  
               Informacija o internetskoj stranici na kojoj su objavljeni Plan javne nabave za 2013. godinu i 
njegove izmjene i dopune bit će dostavljena središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav jave 
nabave. 
 

Članak 5. 

Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine i 
objavit će se na internetskim stranicama Općine Velika Pisanica ( www.velika-pisanica.hr ). 
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KLASA: 400-02/12-01/4 
URBROJ: 2103/05-03-12-1                                                                                      Općinski načelnik 
                                                                                                                                          Fredi Pali,v.r. 
Velika Pisanica, 27. prosinca  2012.                                                                         

 
 


