
REPUBLIKA HRVATSKA  

SISAČKO-MOSLAVA ČKA ŽUPANIJA  

OPĆINA HRVATSKA DUBICA  

Općinski načelnik 

KLASA: 406-01/15-01/01 

URBROJ: 2176/10-01-16-02 

Hrv. Dubica, 20.01.2016. godine                                                                    

Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/11., 
83/13. i 143/13.) i članka 34. Statuta Općine Hrvatska Dubica („Službenivjesnik“ broj: 7/13.), 
općinski načelnik Općine Hrvatska Dubica, donosi 

  

IZMJENE PRAVILNIKA  

o provedbi postupaka nabave za nabave „bagatelne vrijednosti“  

Članak 1. 

Članak 5. Pravilnika o provedbi postupaka nabave za nabave „bagatelne vrijednosti“,  

KLASA: 406-01/15-01/01, URBROJ: 2176/10-01-15-01 od 19.01.2015. godine, mijenja se i 
sada glasi:  

„Pripremu i provedbu postupaka nabave iz članka 1. ovoga Pravilnika, osim postupka 
bagatelne nabave procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna, provodi Povjerenstvo za 
nabavu, kao ovlašteni predstavnici javnog naručitelja - Općine Hrvatska Dubica. 

Povjerenstvo za nabavu, iz stavka 1. ovoga članka (u nastavku: Povjerenstvo),  imenuje 
općinski načelnik. 

Broj članova Povjerenstva ovisi od zahtjevnosti pojedinoga postupka, ali uvijek morabiti neparan. 

Najmanje jedan član Povjerenstva mora biti iz reda službenika općinske uprave. 

Obveze i ovlasti Povjerenstva  su: 

-  priprema postupka nabave (dokumentacija, troškovnici i dr.), 

-  provedba postupka nabave (slanje poziva za dostavu ponuda, otvaranje ponuda, pregled i 
ocjena ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju i pregledu i ocjeni ponuda), 



-  na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda općinskom načelniku podnosi prijedlog o 
načinu završetka postupka nabave (prijedlog za donošenje odluke o odabiru ili odluke o 
poništenju postupka javne nabave).“ 

Članak 23. 

Ove Izmjene Pravilnika stupaju na snagu dan nakon danom donošenja, a objavit će se 
na mrežnoj stranici Općine Hrvatska Dubica. 

OPĆINSKI NA ČELNIK  

Tomislav Mateljak  

  

  



Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup 
informacijama za 2015. godinu

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI

Općina Hrvatska Dubica 

Vjekoslava Venka 4, 44450 Hrvatska Dubica

Broj telefona: (+385 44) 855 002 Broj telefaxa: (+385 44) 855 003

E-mail: opcina.hrvatska.dubica2@sk.htnet.hr

Službenik za informiranje: 

Ime i prezime Slavica Dragičevi

E-mail: opcina.hrvatska.dubica2@sk.htnet.hr

Datum početka: 25.01.2016. 08:45 Datum završetka: 26.01.2016. 08:54 (93.138.117.36)

A. ZAHTJEVI U RJEŠAVANJU

1. Zahtjevi preneseni iz 2014. godine

a) broj prenesenih zahtjeva za pristup informacija

b) broj prenesenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija 0

c) ukupan broj prenesenih zahtjeva 0

2. Zahtjevi zaprimljeni u 2015. godini

a) broj zaprimljenih zahtjeva za pristup informacijama 14

b) broj zaprimljenih zahtjeva za ponovnu uporabu informa

c) ukupan broj zaprimljenih zahtjeva 14

3. Zbroj zahtjeva koji su bili na rješavanju u 2015. godini (prenesenih zahtjeva iz 2014. 
godine i zaprimljenih zahtjeva u 2015. godini)

a) ukupan broj zahtjeva za pristup informacijama 14

b) ukupan broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija 0

e o provedbi Zakona o pravu na pristup 
informacijama za 2015. godinu 
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