
 

 

        

 

Na temelju članka 13. stavak 4., 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 110/07 i 125/08) i  

članka 33. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09, 5/10 i 7/10), Gradsko vijeće Grada 

Gospića na sjednici održanoj dana 14. studenog 2011. godine donosi 

 

ODLUKU 

o početku postupka javne nabave za sklapanje okvirnog sporazuma za  

nabavu javnih radova redovnog održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Gospića 

za razdoblje od četiri godine 

 

1. Podaci o javnom naručitelju: Grad Gospić, Budačka 55,  

MB: 2540754, OIB: 22538763965 

2. Odgovorna osoba naručitelja: gradonačelnik Milan Kolić 

3. Evidencijski broj nabave: Ev.br.10-11/VV 

4. Predmet nabave: Redovno održavanje i zaštita nerazvrstanih cesta na području Grada Gospića za razdoblje 

od 4 godine 

5. Procijenjena vrijednost nabave (okvirnog sporazuma): 29.268.292,68 kn 

6. Izvor planiranih sredstava: Sredstva su planirana u proračunu Grada Gospića 

7. Odabrani postupak javne nabave: otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog 

sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje od četiri godine  

8. Zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave: čl.13. stavak 2., u vezi s člankom 18. i člankom 101. 

stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi 

9. Kriterij za odabir ponuda: najniža cijena. 

10. Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave: 

1. Tomislava Milinković, bacc. ing. traff., 

2. Nenad Bubaš, 

3. Katarina Devčić. 

 Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja: 

- koordiniraju pripremu i provođenje postupka javne nabave, 
- sudjeluju u pripremi dokumentacije za nadmetanje, 
- javno otvaraju ponude, 
-              sudjeluju u pregledu i ocjeni ponude,    
- usmjeravaju rad stručnih osoba i službi naručitelja kojima je povjerena izrada dokumentacije   
               za nadmetanje, pregled i ocjena ponuda te ostali poslovi u vezi s  postupkom javne nabave. 

Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja. 
11. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 
 
KLASA: 340-03/11-01/03 

URBROJ: 2125/01-01-11-03  

Gospić, 14. studenog  2011. godine 

                                             PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                          GRADA GOSPIĆA 

 

                                                       Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 


