
 SLUŽBENI GLASNIK
OPĆ

  Godina XX      

 

SLUŽBENI GLASNIK OP
 

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) i 
Općine Podstrana (“Službeni glasnik Op
godine, donosi slijedeću: 

o imenovanju ovlaštenih predstavnika u  postupka javne nabave za radove
izgradnje

 

            Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tu
kao javni naručitelj, donosi pisanu odluku o imenovanju ovlaštenih  predstavnika u  postupka javne nabave za 
radove izgradnje  javne rasvjete u Mislavo
 

             Predmet nabave su nabava radova Izgradnja javne rasvjete u Mislavovoj ulici. Nabava 
otvorenom postupku javne nabave  male  vrijednosti. U prilogu ove Odluke nalazi se dokumen
nadmetanje, koja je sastavni dio ove Odluke.
 Dokumentacija za nadmetanje 
dokumentacija za nadmetanje (s projektnom dokumentacijom i troškovnikom) je podloga za pripremu ponuda.
                                                                          

             Procijenjena vrijednost nabave iznosi 175.000,00 kuna (bez PDV
Proračunu Općine Podstrana za 2013. godinu.
 

 Odgovorna osoba javnog naruč
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave su:
1. Gordana Gašpar, dipl.ing. građ. 
2. Jadranka Duvančić, dipl.iur. 
3. Ivica Tafra dipl.iur. 

 
 Jadranka Duvančić ima obvezu pripremiti 
nadmetanje, te pripremiti prijedlog ugovora, sastavnog dijela dokumentacije za nadmetanje.
 Svi ovlašteni predstavnici  Naru
otvaranju ponuda, te pri pregledu i ocjeni ponuda i sastavljanju Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.
                                                          

            Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Op
 
Klasa: 430-01/13-01/13   
Urbroj: 2181/02-02/03-13-1                                                            
Podstrana, 05. rujna 2013. godine                                   

 

SLUŽBENI GLASNIK  
OPĆINE PODSTRANA 

Podstrana 5. rujan  2013.                                                  

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA 

N AČ E L N I K  
 

lanka 24. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) i 
ine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana”, broj 07/13), općinski nač

O D L U K U 
o imenovanju ovlaštenih predstavnika u  postupka javne nabave za radove

izgradnje  javne rasvjete u Mislavovoj ulici 

Članak 1. 
ina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21 312 Podstrana, MB 2544415,  OIB: 40910925478, 

itelj, donosi pisanu odluku o imenovanju ovlaštenih  predstavnika u  postupka javne nabave za 
radove izgradnje  javne rasvjete u Mislavovoj ulici, evidencijski broj: II/4-2013. 

Članak 2. 
Predmet nabave su nabava radova Izgradnja javne rasvjete u Mislavovoj ulici. Nabava 

otvorenom postupku javne nabave  male  vrijednosti. U prilogu ove Odluke nalazi se dokumen
nadmetanje, koja je sastavni dio ove Odluke. 

Dokumentacija za nadmetanje će se objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave, u
okumentacija za nadmetanje (s projektnom dokumentacijom i troškovnikom) je podloga za pripremu ponuda.

                                                                     
Članak 3. 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 175.000,00 kuna (bez PDV-a), a sredstva su osigurana u 
ine Podstrana za 2013. godinu. 

Članak 4. 
javnog naručitelja je Mladen Bartulović, dipl.krim. 

čitelja u postupku javne nabave su: 

 ima obvezu pripremiti dokumentaciju za nadmetanje, pripremiti objavu poziva za 
nadmetanje, te pripremiti prijedlog ugovora, sastavnog dijela dokumentacije za nadmetanje.

Svi ovlašteni predstavnici  Naručitelja i imaju ovlast i obvezu aktivnog  sudjelovanja na javnom 
ponuda, te pri pregledu i ocjeni ponuda i sastavljanju Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.

Članak 5. 
će se u „Službenom glasniku Općine Podstrana“. 

      
1                                                             

05. rujna 2013. godine                                      Mladen Bartulovi

                                      Broj 19/2013                         

lanka 24. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) i članka 46. Statuta 
ćinski načelnik dana 05. rujna 2013. 

o imenovanju ovlaštenih predstavnika u  postupka javne nabave za radove 

mana 3, 21 312 Podstrana, MB 2544415,  OIB: 40910925478, 
itelj, donosi pisanu odluku o imenovanju ovlaštenih  predstavnika u  postupka javne nabave za 

Predmet nabave su nabava radova Izgradnja javne rasvjete u Mislavovoj ulici. Nabava će se provesti u 
otvorenom postupku javne nabave  male  vrijednosti. U prilogu ove Odluke nalazi se dokumentacija za 

kom oglasniku javne nabave, ukupna 
okumentacija za nadmetanje (s projektnom dokumentacijom i troškovnikom) je podloga za pripremu ponuda. 

a), a sredstva su osigurana u 

dokumentaciju za nadmetanje, pripremiti objavu poziva za 
nadmetanje, te pripremiti prijedlog ugovora, sastavnog dijela dokumentacije za nadmetanje. 

itelja i imaju ovlast i obvezu aktivnog  sudjelovanja na javnom 
ponuda, te pri pregledu i ocjeni ponuda i sastavljanju Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. 

  Načelnik:       

Mladen Bartulović, dipl.krim. 
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Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) i članka 46. Statuta 
Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana”, broj 07/13), općinski načelnik dana 05. rujna 2013. 
godine, donosi slijedeću: 

 
O D L U K U 

o imenovanju ovlaštenih predstavnika u  postupka javne nabave za  
nabavka materijala za izgradnju  javne rasvjete u Mislavovoj ulici 

 
Članak 1. 

            Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21 312 Podstrana, MB 2544415,  OIB: 40910925478, 
kao javni naručitelj, donosi pisanu odluku o imenovanju ovlaštenih  predstavnika u  postupka javne nabave za 
nabavku materijala za radove izgradnje  javne rasvjete u Mislavovoj ulici, evidencijski broj: II/4-2013-M. 
 

Članak 2. 
             Predmet nabave su nabava materijala za izgradnju javne rasvjete u Mislavovoj ulici. Nabava će se 
provesti u otvorenom postupku javne nabave  male  vrijednosti. U prilogu ove Odluke nalazi se dokumentacija 
za nadmetanje, koja je sastavni dio ove Odluke. 
 Dokumentacija za nadmetanje će se objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave, ukupna 
Dokumentacija za nadmetanje (s projektnom dokumentacijom i troškovnikom) je podloga za pripremu 
ponuda. 

Članak 3. 
             Procijenjena vrijednost nabave iznosi 325.000,00 kuna (bez PDV-a), a sredstva su osigurana u 
Proračunu Općine Podstrana za 2013. godinu. 
 

Članak 4. 
 Odgovorna osoba javnog naručitelja je Mladen Bartulović, dipl.krim. 
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave su: 
1. Gordana Gašpar, dipl.ing. građ. 
2. Jadranka Duvančić, dipl.iur. 
3. Ivica Tafra, dipl.iur. 

 
 Jadranka Duvančić ima obvezu pripremiti dokumentaciju za nadmetanje, pripremiti objavu poziva za 
nadmetanje, te pripremiti prijedlog ugovora, sastavnog dijela dokumentacije za nadmetanje. 
 Svi ovlašteni predstavnici  Naručitelja i imaju ovlast i obvezu aktivnog  sudjelovanja na javnom 
otvaranju ponuda, te pri pregledu i ocjeni ponuda i sastavljanju Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. 
                                                          

Članak 5. 
            Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Podstrana“. 
 
 
Klasa: 430-01/13-01/14         Načelnik:       
Urbroj: 2181/02-02/03-13-1                                                             
Podstrana, 05. rujna 2013. godine                                      Mladen Bartulović, dipl.krim. 
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 Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) i članka 46. 
Statuta Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana”, broj 07/13), općinski načelnik dana 03. rujna 
2013. godine, donosi slijedeću: 

O D L U K U 
o imenovanju ovlaštenih predstavnika u  postupka javne nabave za nabavku robe za izgradnju javne rasvjete  u 

ulici Kaline, Zvonimirovoj ulici (srednji dio), Kašićevoj ulici s Kokočevicom 
 

Članak 1. 
            Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21 312 Podstrana, MB 2544415,  OIB: 40910925478, 
kao javni naručitelj, donosi pisanu odluku o imenovanju ovlaštenih  predstavnika u  postupka javne nabave za 
nabavku robe za izgradnju javne rasvjet  u ulici Kaline, Zvonimirovoj ulici (srednji dio), Kašićevoj ulici s 
Kokočevicomevidencijski broj: II/6-2013/M. 
 

Članak 2. 
             Predmet nabave su nabava za nabavku robe za izgradnju javne rasvjet  u ulici Kaline, Zvonimirovoj 
ulici (srednji dio), Kašićevoj ulici s Kokočevicom. Nabava će se provesti u otvorenom postupku javne nabave  
male  vrijednosti. U prilogu ove Odluke nalazi se dokumentacija za nadmetanje, koja je sastavni dio ove 
Odluke. 
 Dokumentacija za nadmetanje će se objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave, ukupna 
Dokumentacija za nadmetanje (s projektnom dokumentacijom i troškovnikom) je podloga za pripremu 
ponuda. 

Članak 3. 
             Procijenjena vrijednost nabave iznosi 287 040,00 kuna (bez PDV-a), a sredstva su osigurana u 
Proračunu Općine Podstrana za 2013. godinu. 
 

Članak 4. 
 Odgovorna osoba javnog naručitelja je Mladen Bartulović, dipl.krim. 
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave su: 
1. Gordana Gašpar, dipl.ing. građ. 
2. Jadranka Duvančić, dipl.iur. 
3. Ivica Tafra dipl.iur. 
 
 Jadranka Duvančić ima obvezu pripremiti dokumentaciju za nadmetanje, pripremiti objavu poziva za 
nadmetanje, te pripremiti prijedlog ugovora, sastavnog dijela dokumentacije za nadmetanje. 
  
 Svi ovlašteni predstavnici  Naručitelja i imaju ovlast i obvezu aktivnog  sudjelovanja na javnom 
otvaranju ponuda, te pri pregledu i ocjeni ponuda i sastavljanju Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. 
                                                          

Članak 5. 
            Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Podstrana“. 
 
Klasa: 430-01/13-01/9         NAČELNIK: 
Urbroj: 2181/02-02/03-13-1                                                           
Podstrana, 03. rujna 2013. godine       Mladen Bartulović, dipl.krim. 
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 Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) i članka 46. 
Statuta Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana”, broj 07/13), općinski načelnik dana 05. rujna 
2013. godine, donosi slijedeću: 
 

O D L U K U 
o imenovanju ovlaštenih predstavnika u  postupka javne nabave za radove 

izgradnje javne rasvjete u ulici Kaline, Zvonimirov ulici (srednji dio) Kašićeva ulica s  Kokočevicom 
 

Članak 1. 
            Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21 312 Podstrana, MB 2544415,  OIB: 40910925478, 
kao javni naručitelj, donosi pisanu odluku o imenovanju ovlaštenih  predstavnika u  postupka javne nabave za 
radove izgradnje Izgradnja  javne rasvjete u ulici Kaline, Zvonimirov ulici (srednji dio) Kašićeva ulica s  
Kokočevicom, evidencijski broj: II/6-2013. 

Članak 2. 
             Predmet nabave su nabava radova izgradnje sustava Izgradnja  javne rasvjete u ulici Kaline, 
Zvonimirov ulici (srednji dio) Kašićeva ulica s  Kokočevicom u Podstrani. Nabava će se provesti u otvorenom 
postupku javne nabave  male  vrijednosti. U prilogu ove Odluke nalazi se dokumentacija za nadmetanje, koja 
je sastavni dio ove Odluke. 
 
 Dokumentacija za nadmetanje će se objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave, ukupna 
Dokumentacija za nadmetanje (s projektnom dokumentacijom i troškovnikom) je podloga za pripremu 
ponuda. 

Članak 3. 
             Procijenjena vrijednost nabave iznosi 154 560,00 kuna (bez PDV-a), a sredstva su osigurana u 
Proračunu Općine Podstrana za 2013. godinu. 
 

Članak 4. 
 Odgovorna osoba javnog naručitelja je Mladen Bartulović, dipl.krim. 
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave su: 
1. Gordana Gašpar, dipl.ing. građ. 
2. Jadranka Duvančić, dipl.iur. 
3. Ivica Tafra dipl.iur. 
 
 Jadranka Duvančić ima obvezu pripremiti dokumentaciju za nadmetanje, pripremiti objavu poziva za 
nadmetanje, te pripremiti prijedlog ugovora, sastavnog dijela dokumentacije za nadmetanje. 
 Svi ovlašteni predstavnici  Naručitelja i imaju ovlast i obvezu aktivnog  sudjelovanja na javnom 
otvaranju ponuda, te pri pregledu i ocjeni ponuda i sastavljanju Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. 
                                                          

Članak 5. 
            Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Podstrana“. 
 
Klasa: 430-01/13-01/10         Načelnik:       
Urbroj: 2181/02-02/03-13-1                                                             
Podstrana, 05. rujna 2013. godine                                     Mladen Bartulović, dipl.krim. 



05. rujan 2013.     Broj 19/2013 
 

                                           SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA                                                            5 
 

 Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) i članka 46. 
Statuta Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana”, broj 07/13), općinski načelnik dana 05. rujna 
2013. godine, donosi slijedeću: 
 

O D L U K U 
o imenovanju ovlaštenih predstavnika u  postupka javne nabave za radove 

izgradnje  javne rasvjete u Mosorskoj ulici i Tavelićevoj ulici 
 

Članak 1. 
            Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21 312 Podstrana, MB 2544415,  OIB: 40910925478, 
kao javni naručitelj, donosi pisanu odluku o imenovanju ovlaštenih  predstavnika u  postupka javne nabave za 
radove izgradnje  javne rasvjete u Mosorskoj ulici i Tavelićevoj ulici, evidencijski broj: II/7-2013. 
 

Članak 2. 
             Predmet nabave su nabava radova Izgradnja javne rasvjete u Mosorskoj ulici i Tavelićevoj ulici. 
Nabava će se provesti u otvorenom postupku javne nabave  male  vrijednosti. U prilogu ove Odluke nalazi se 
dokumentacija za nadmetanje, koja je sastavni dio ove Odluke. 
 
 Dokumentacija za nadmetanje će se objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave, ukupna 
Dokumentacija za nadmetanje (s projektnom dokumentacijom i troškovnikom) je podloga za pripremu 
ponuda. 

Članak 3. 
             Procijenjena vrijednost nabave iznosi 225 680,00 kuna (bez PDV-a), a sredstva su osigurana u 
Proračunu Općine Podstrana za 2013. godinu. 
 

Članak 4. 
 Odgovorna osoba javnog naručitelja je Mladen Bartulović, dipl.krim. 
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave su: 
1. Gordana Gašpar, dipl.ing. građ. 
2. Jadranka Duvančić, dipl.iur. 
3. Ivica Tafra dipl.iur. 
 
 Jadranka Duvančić ima obvezu pripremiti dokumentaciju za nadmetanje, pripremiti objavu poziva za 
nadmetanje, te pripremiti prijedlog ugovora, sastavnog dijela dokumentacije za nadmetanje. 
 Svi ovlašteni predstavnici  Naručitelja i imaju ovlast i obvezu aktivnog  sudjelovanja na javnom 
otvaranju ponuda, te pri pregledu i ocjeni ponuda i sastavljanju Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. 
                                                          

Članak 5. 
            Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Podstrana“. 
 
Klasa: 430-01/13-01/11               Načelnik:       
Urbroj: 2181/02-02/03-13-1                                                             
Podstrana, 05. rujna 2013. godine                                      Mladen Bartulović, dipl.krim. 
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 Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) i članka 46. 
Statuta Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana”, broj 07/13), općinski načelnik dana 05. rujna 
2013. godine, donosi slijedeću: 
 

O D L U K U 
o imenovanju ovlaštenih predstavnika u  postupka javne nabave za  

nabavka materijala za izgradnju  javne rasvjete u Mosorskoj ulici i Tavelićevoj ulici 
 

Članak 1. 
            Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21 312 Podstrana, MB 2544415,  OIB: 40910925478, 
kao javni naručitelj, donosi pisanu odluku o imenovanju ovlaštenih  predstavnika u  postupka javne nabave za 
nabavku materijala za radove izgradnje  javne rasvjete u Mosorskoj ulici i Tavelićevoj ulici, evidencijski broj: 
II/7-2013-M. 
 

Članak 2. 
             Predmet nabave su nabava materijala za izgradnju javne rasvjete u Mosorskoj ulici i Tavelićevoj ulici. 
Nabava će se provesti u otvorenom postupku javne nabave  male  vrijednosti. U prilogu ove Odluke nalazi se 
dokumentacija za nadmetanje, koja je sastavni dio ove Odluke. 
 Dokumentacija za nadmetanje će se objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave, ukupna 
Dokumentacija za nadmetanje (s projektnom dokumentacijom i troškovnikom) je podloga za pripremu 
ponuda. 

Članak 3. 
             Procijenjena vrijednost nabave iznosi 419 120,00 kuna (bez PDV-a), a sredstva su osigurana u 
Proračunu Općine Podstrana za 2013. godinu. 
 

Članak 4. 
 Odgovorna osoba javnog naručitelja je Mladen Bartulović, dipl.krim. 
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave su: 
1. Gordana Gašpar, dipl.ing. građ. 
2. Jadranka Duvančić, dipl.iur. 
3. Ivica Tafra, dipl.iur. 
 
 Jadranka Duvančić ima obvezu pripremiti dokumentaciju za nadmetanje, pripremiti objavu poziva za 
nadmetanje, te pripremiti prijedlog ugovora, sastavnog dijela dokumentacije za nadmetanje. 
 Svi ovlašteni predstavnici  Naručitelja i imaju ovlast i obvezu aktivnog  sudjelovanja na javnom 
otvaranju ponuda, te pri pregledu i ocjeni ponuda i sastavljanju Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. 
                                                          

Članak 5. 
            Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Podstrana“. 
 
 
Klasa: 430-01/13-01/12         Načelnik:       
Urbroj: 2181/02-02/03-13-1                                                             
Podstrana, 05. rujna 2013. godine                                      Mladen Bartulović, dipl.krim. 
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S A D R Ž A J 
 
 

 
                                    N A Č E L N I K 

 
 

 
1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u  postupka javne nabave za radove izgradnje  

 javne rasvjete u Mislavovoj ulici 
 

2. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u  postupka javne nabave za nabavka materijala  
za izgradnju  javne rasvjete u Mislavovoj ulici 

 
3. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u  postupka javne nabave za nabavku robe za izgradnju 

javne rasvjet  u ulici Kaline, Zvonimirovoj ulici (srednji dio), Kašićevoj ulici s Kokočevicom 
 

4. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u  postupka javne nabave za radoveizgradnje 
            javne rasvjete u ulici Kaline, Zvonimirov ulici (srednji dio) Kašićeva ulica s  Kokočevicom 

 
5. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u  postupka javne nabave za radove izgradnje  

 javne rasvjete u Mosorskoj ulici i Tavelićevoj ulici 
 

6. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u  postupka javne nabave za nabavka materijala 
 za izgradnju  javne rasvjete u Mosorskoj ulici i Tavelićevoj ulici 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izdavač:Općina Podstrana, Trg dr.Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana 
Glavni i odgovorni urednik: Vitomir Vranković 

Telefoni: 021/330-477,021/330-489  - Izlazi po potrebi- Žiro račun: HR36 2503 0071 8341 0000 6 


