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R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO - SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADSKO POGLAVARSTVU
KLASA: 363-01/07-01/417
URBROJ: 2177/01-05-02/02-07-2
Požega, 19. 09. 2007.
Na temelju članka 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 117/01, 197/03. i 92/05.), članka 6. stavak 1.
Uredbe o postupku nabave roba,radova i usluga male vrijednosti (NN, br. 14/02.), te članka 51. stavak 1. alineja 5. i
članka 67. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, br. 19/03. - pročišćeni tekst, 22/03., 14/04, 16/05. i
21/06.), Gradsko poglavarstvo Grada Požege na 88. sjednici, održanoj 19. 09. 2007. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i
provedbu postupka nabave za izmjenu javne rasvjete u Cirakijevoj ulici u Požegi
I.
Grad Požega, Trg Sv. Trojstva kbr. 1., Požega, MB: 0554430 kao naručitelj nabave imenuje Stručno
povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave za izmjenu javne rasvjete u Cirakijevoj ulici u Požegi (dalje,
skraćeno: Povjerenstvo), evidencijski broj: 27/07, E-MV, u sastavu:
1. Mladen Pilipović, ing. građ. - predsjednik
2. mr. sc. Ivan Čolak, dipl. oec. - zamjenik predsjednika
3. Ivan Čurčić, ekonomist - član
4. Krešimir Budiselić, vozač - član
5. Joco Maletić, dipl. ing. šumarstva – član.
II.
Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke obavlja sljedeće poslove:
- priprema postupak nabave i provodi postupak sukladno Zakonu o javnoj nabavi
- usmjerava rad stručnih službi naručitelja, neovisnih stručnih osoba ili zastupnika kojeg ovlasti naručitelj za
obavljanje određenih poslova vezanih za postupak nabave.
Za svoj rad Povjerenstvo je odgovorno naručitelju
III.
Predmet nabave je izmjena javne rasvjete u Cirakijevoj ulici u Požegi.
Postupak nabave provest će se putem ograničenog prikupljanja ponuda.
Rok za provedbu postupka nabave je četrnaest (14) dana od dana donošenja odluke.
IV.
Postupak nabave provest će se sukladno članku 2. stavak 1. točka 2. i članka 4. Uredbe o postupku nabave roba,
radova i usluga.
V.
Planirana vrijednost nabave je do 200.000,00 kn (slovima: dvijestotisućakuna), a sredstva su osigurana u
Proračunu Grada Požege za 2007. godinu (Službene novine Grada Požege, br. 21/06. i 8/07.) na poziciji - 32322.
Način plaćanja je prema ispostavljenim računima u roku od 60 dana od dana ovjere računa od strane naručitelja.
VI.
Ostali uvjeti nabave utvrđeni su u dokumentaciji za nadmetanje.

Broj 14/2007.

Službene novine Grada Požege

Stranica 3

VII.
Odgovorna osoba naručitelja je gradonačelnik mr.sc. Marijan Cesarik, dr.med.
VIII.
Zadužuje se Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke da pripremi i provede postupak nabave.
Stručne, administrativne i tehničke poslove obavljat će Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje
Grada Požege uz koordinaciju pročelnice Jasminke Vodinelić, dipl.ing.arh.
IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Grada Požega.
GRADONAČELNIK
mr.sc. Marijan Cesarik, dr. med.,v.r.

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO - SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 363-01/07-01/418
URBROJ: 2177/01-05-02/02-07-2
Požega, 19. 09. 2007.
Na temelju članka 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 117/01., 197/03. i 92/05.), članka 6. stavak 1.
Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (NN, br. 14/02.), te članka 51. stavak 1. alineja 5. i
članka 67. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, br. 19/03. - pročišćeni tekst, 22/03, 14/04, 16/05. i
21/06.), Gradsko poglavarstvo Grada Požege na 88. sjednici, održanoj 19. 09. 2007. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i
provedbu postupka nabave za izmjenu javne rasvjete u Njemačkoj ulici u Požegi
I.
Grad Požega, Trg Sv. Trojstva kbr. 1., Požega, MB: 0554430 kao naručitelj nabave imenuje Stručno
povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave za izmjenu javne rasvjete u Njemačkoj ulici u Požegi (dalje,
skraćeno: Povjerenstvo), evidencijski broj: 28/07, E-MV, u sastavu:
1. Mladen Pilipović, ing. građ. - predsjednik
2. mr. sc. Ivan Čolak,dipl. oec. - zamjenik predsjednika
3. Ivan Čurčić, ekonomist - član
4. Krešimir Budiselić, vozač - član
5. Joco Maletić, dipl. ing. šumarstva – član.
II.

-

Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke obavlja sljedeće poslove:
priprema postupak nabave i provodi postupak sukladno Zakonu o javnoj nabavi
usmjerava rad stručnih službi naručitelja, neovisnih stručnih osoba ili zastupnika kojeg ovlasti naručitelj za
obavljanje određenih poslova vezanih za postupak nabave.
Za svoj rad Povjerenstvo je odgovorno naručitelju.
III.
Predmet nabave je izmjena javne rasvjete u Njemačkoj ulici u Požegi.
Postupak nabave provest će se putem ograničenog prikupljanja ponuda.
Rok za provedbu postupka nabave je četrnaest (14) dana od dana donošenja odluke.
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IV.
Postupak nabave provest će se sukladno članku 2. stavak 1. točka 2. i članka 4. Uredbe o postupku nabave roba,
radova i usluga.
V.
Planirana vrijednost nabave je do 200.000,00 kn (slovima: dvijestotisućakuna), a sredstva su osigurana u
Proračunu Grada Požege za 2007. godinu (Službene novine Grada Požege, br. 21/06. i 8/07.) na poziciji - 32322.
Način plaćanja je prema ispostavljenim računima u roku od 60 dana od dana ovjere računa od strane
naručitelja.
VI.
Ostali uvjeti nabave utvrđeni su u dokumentaciji za nadmetanje.
VII.
Odgovorna osoba naručitelja je gradonačelnik mr.sc. Marijan Cesarik, dr.med.
VIII.
Zadužuje se Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke da pripremi i provede postupak nabave.
Stručne, administrativne i tehničke poslove obavljat će Upravni odjel za komunalne djelatnosti i
gospodarenje Grada Požege uz koordinaciju pročelnice Jasminke Vodinelić, dipl.ing.arh.
IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Grada Požega.
GRADONAČELNIK
mr.sc. Marijan Cesarik, dr. med.,v.r.

_____________________________________________________________________________________________________________
Izdavač: Gradsko poglavarstvo Grada Požege - Odgovorni urednik: Ljiljana Bilen, dipl.iur. - Redakcija i uprava: Upravni odjel za
samoupravu, Požega, Trg Svetog Trojstva 1, tel. 034/311-300; 311-302. Pretplata se vrši kod Podravske banke na račun: 2386-0021835100008 Grad Požega, Gradsko vijeće, poziv na broj: 21 7803 - Matični broj: , s naznakom: "Za Službene novine Grada
Požege" - Tisak: - Upravni odjel za samoupravu. Rješenjem Ministarstva kulture, KLASA: 612-10/95-01-75; URBROJ: 532-03-1/95-01-9 od 20. siječnja 1995. godine, glasilo je oslobođeno od plaćanja poreza na promet.

