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 Na temelju članka 6.  Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave Općine 

Berek („Službeni glasnik Općine Berek“ broj 05/19), članka 47. Statuta Općine Berek 

(„Službeni glasnik Općine Berek“ broj 01/21),  Općinski načelnik donosi 

 

  O D L U K U  

o početku postupka jednostavne nabave za prikupljanje ponuda za sanaciju i 

rekonstrukciju dijela javne rasvjete za Općinu Berek 

 

 

Članak 1. 

Podaci o naručitelju: 

 Naziv, sjedište i adresa: Općina Berek, Berek 77, 43 232 Berek 

 OIB: 43345188266 

 

Članak 2. 
Predmet nabave je: Sanacija i rekonstrukcija dijela javne rasvjete za Općinu Berek. 

 

Članak 3. 

Procijenjena vrijednost nabave: 350.000,00 kn ( s PDV-om). 

 

Članak 4. 

Izvor - način planiranih sredstava: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 

i vlastita sredstva.          

                                                 

Članak 5. 

Postupak nabave će se provesti slanjem poziva za dostavu ponuda na adrese 3 (tri) 

gospodarska subjekta.  

 

Članak 6. 
U Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne  nabave za prikupljanje ponuda za sanaciju 

i rekonstrukciju dijela javne rasvjete za Općinu Berek imenuju se: 

1. Ivana Cindrić, mag.oec., voditelj povjerenstva, 

2. Sanela Oručević, član, 

3. Željka Šoštarić, član. 

 

Zadaci Povjerenstva su: 

 otvaranje pristiglih ponuda, 



 provođenje postupka pregleda i ocjene pristiglih ponuda, 

 prema kriteriju odabira utvrđuje prijedlog Odluke o odabiru, odnosno prijedlog      

 obavlja i druge poslove potrebne za provedbu postupka. 

 

Članovi Povjerenstva za svoj rad odgovorni su načelniku kao odgovornoj osobi naručitelja. 

 

Stručne i tehničke poslove za Povjerenstvo u pripremi postupka, izradi dokumentacije za 

nadmetanje, dostavu i zaprimanje poziva za dostavu ponuda kao i druge poslove u svezi 

provedbe postupka po ovoj Odluci, obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Berek. 

 

Ova Odluka objavit će se na internetskoj adresi Općine Berek www.berek.hr i oglasnoj ploči 

Općine Berek. 

 

Članak 7. 

Odgovorna osoba Naručitelja je općinski načelnik Mato Tonković. 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će biti objavljena na internetskoj stranici 

Općine Berek www.berek.hr  i oglasnoj ploči Općine Berek. 

 

 

 

                                                                                Općinski načelnik: 

                                                                          Mato Tonković, v.r.                                                             

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Članovima Povjerenstva iz članka 6. ove Odluke 

2. Pismohrana, ovdje 

 

 

 

 

http://www.berek.hr/
http://www.berek.hr/

