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Temeljem članka 12. i članka 15.  Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16), 

članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Podturen i članaka 43. 

Statuta Općine Podturen“ (Službeni glasnik Međimurske županije“ br.15/13), načelnik Općine 

Podturen, dana 21.07. 2017. godine, donosi    

  

ODLUKU   

o imenovanju ovlaštenih predstavnika  

Općine Podturen – javnog naručitelja u postupcima jednostavne nabave za 2017. god.  

  

Članak 1.  

Za ovlaštene predstavnike Općine Podturen, kao javnog naručitelja, koji pripremaju i provode 

postupke jednostavne nabave temeljem Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave  u 

Općini Podturen, imenuju se:  

 

1. DARINKA MIKULIĆ   

2. RUŽA ŠMITRAN   

3. ZVONIMIR VARGA   

  

Članak 2.  

Ovlašteni predstavnik naručitelja iz članka 1. stavka 1. točke 1. ove Odluke Darinka Mikulić 

ima važeći Certifikat u području javne nabave izdan od Ministarstva gospodarstva, Uprave za 

sustav javne nabave, Klasa: 406-01/14-05/881, Urbroj: 526-06-01-02/3-14-2 od 20. studenog 

2014. godine čime je javni naručitelj ispunio zakonsku obveza iz članka 197. stavka 4. Zakona 

o javnoj nabavi da najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja mora posjedovati važeći 

certifikat u području javne nabave.   



 

 

 

Članak 3.  

Ovlašteni predstavnici iz članka 1. ove Odluke obvezuju se obaviti pripremu i provedbu svih 

postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluge za Općinu Podturen, temeljem Pravilnika 

o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Podturen i temeljem Plana nabave za 

proračunsku 2017. godinu.  

Članak 4.  

Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja su:   

  

- priprema postupka jednostavne nabave: 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 jednostavne nabave: slanje Poziva na dostavu Ponuda gospodarskim 

subjektima na dokaziv način, slanje i objava Poziva na dostavu ponuda na web stranici 

naručitelja, otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjena 

ponuda, rangiranje ponuda sukladno kriteriju za odabir ponuda, prijedlog za odabir 

najpovoljnije ponude sukladno kriteriju za odabir i uvjetima propisanim 

dokumentacijom/uputama za prikupljanje ponuda ili poništenje postupka.  

  

Članak 5.  

  

Ovlašteni predstavnici naručitelja iz članka 1. ove Odluke nisu u sukobu interesa u smislu 

članaka 75 -83 Zakona o javnoj nabavi.  

  

Članak 6.  

  

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na internetskoj stranici Općine 

Podturen.  
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