
Na temelju članka 28. Stavak 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Odluke o jednostavnoj nabavi, 

klasa:022-09/17-01/04, urbroj:2198/26-17-02-1 od 05.01.2017., članka 10. Odluke o izvršenju proračuna Općine Polača („Službeni glasnik“ 

Općine Polača, broj 8/16.)  i članka 48. Statuta Općine Polača („Službeni glasnik“ Općine Polača, broj 01/13., 1/15., 4/16.), načelnik općine 

Polača dana 16.01.2017., donosi  

 

 

PLAN NABAVE 

za proračunsku 2017. godinu 

 

 

Članak 1. 

 U skladu s proračunom Općine Polača za 2017.godinu, utvrđuje se Plan nabave roba, radova i usluga u 2017.godini (dalje u tekstu: Plan 

nabave), a sadrži podatke o predmetu nabave, evidencijskom broju nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave, vrsti postupka, podatke o sklapanju 

ugovora ili okvirnog sporazuma, planiranom početku postupka, planiranom trajanju ugovora, te napomeni (ako je potrebna). 

 Za predmet nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna a manja od 200.000,00 (nabava roba i usluga), odnosno 

manja od 500.000,00 kuna (nabava radova) u Plan nabave unose se samo podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti bez poreza na 

dodanu vrijednost. 

 Plan nabave se tijekom proračunske godine može mijenjati i dopunjavati, a sve izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga objavit će 

se na internetskim stranicama Općine. 

 

 

Članak 2. 

 Plan nabave za 2017.godinu, kao i sve izmjene i dopune Plana nabave biti će dostupne na internetskim stranicama Općine najmanje do 

30.lipnja sljedeće godine, a informacija o internetskoj stranici na kojoj su objavljivani biti će dostavljena središnjem tijelu državne uprave 

nadležnom za sustav javne nabave. 

 

 

Članak 3. 

 Plan nabave za 2017.godinu temelji se na potrebama Općine Polača, a sukladno sljedećim aktima: 

-Proračun Općine Polača za 2017.godinu 

-Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu 

-Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godinu. 

 

 

 



Članak 4. 

 Tijekom 2017.godine provesti će se nabava roba, radova i usluga, na način kako slijedi: 
 

Redni 

broj 

Predmet nabave Pozicija 

proračuna 

Evidencijski 

broj nabave 

Procijenjena 

vrijednost 

nabave 

Postupak javne 

nabave 

Ugovor/ 

Okvirni 

sporazum 

Planirani 

početak 

postupka 

Planirano 

trajanje 

ugovora ili 

okvirnog 

sporazuma 

RAZDJEL 100 – Općinsko vijeće        

PROGRAM: Održavanja komunalne 

infrastrukture  

       

Aktivnost: Ceste i javne površine         

1. Asfaltiranje cesta R0005  160.000 Jednostavna nabava – 

pozivom za dostavu  ponuda 
Ugovor Ožujak 9 mjeseci 

2. Usluge održavanja asfaltiranih 

cesta 

R0001  40.000 Jednostavna nabava – 
zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 

subjektom  

Ugovor Siječanj 12 mjeseci 

3. Usluge održavanja 

neasfaltiranih cesta 

R0002  80.000 Jednostavna nabava – 

pozivom za dostavu  ponuda 
Ugovor  Siječanj 12 mjeseci 

4. Usluge održavanja javnih 

površina 

R0003  160.000 Jednostavna nabava – 

pozivom za dostavu  ponuda 
Ugovor  Siječanj 12 mjeseci 

5. Izgradnja nogostupa  R0006  80.000 Jednostavna nabava – 

pozivom za dostavu  ponuda 
Ugovor Travanj 8 mjesec 

6. Izgradnja ostalih javnih 

površina 

R0007  80.000 Jednostavna nabava – 

pozivom za dostavu  ponuda 
Ugovor  Siječanj  12 mjeseci 

7. Izgradnja bućališta R0010  24.000 Jednostavna nabava – 

zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 
subjektom 

 Ožujak 6 mjeseci 

8. Putokazi na prometnicama R0011  40.000 Jednostavna nabava – 

zaključenjem Ugovora s 
jednim gospodarskim 

subjektom 

 Svibanj  7 mjeseci 

9. Dokumentacija za 

nerazvrstane ceste 

R0013  40.000 Jednostavna nabava – 

zaključenjem Ugovora s 
jednim gospodarskim 

subjektom 

Ugovor Ožujak 8 mjeseci 

10. Legalizacija nerazvrstanih 

cesta 

R0012  32.000 Jednostavna nabava – 
zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 

subjektom 

Ugovor Ožujak 8 mjeseci 

Aktivnost: Groblja         



11. Općinska groblja R0015  24.000 Jednostavna nabava – 
zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 

subjektom 

Ugovor Lipanj  6 mjeseci 

Aktivnost: Javna rasvjeta         

12. Potrošnja javne rasvjete R0016  64.000 Jednostavna nabava – 

zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 
subjektom 

 siječanj 12 mjeseci 

13. Materijal za javnu rasvjetu R0017  48.000 Jednostavna nabava – 

zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 
subjektom 

Ugovor Siječanj 12mjeseci 

14. Usluge održavanja javne 

rasvjete  

R0019  40.000 Jednostavna nabava – 

zaključenjem Ugovora s 
jednim gospodarskim 

subjektom 

Ugovor  Siječanj 12 mjeseci 

PROGRAM: Zaštita okoliša        

Aktivnost: Odlagališta komunalnog 

otpada 

       

15. Sanacija centralnog 

odlagališta 

R0023  5.331.476 Mala vrijednost -

Otvoreni postupak 

Ugovor 

Sklopljen u 

rujnu 2016. 

siječanj 9 mjeseci 

16. Redovno održavanje 

odlagališta komunalnog 

otpada 

R0021  24.000 Jednostavna nabava – 
zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 

subjektom 

 Siječanj 12 mjeseci 

17. Održavanje buldožera  R0022  24.000 Jednostavna nabava – 

zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 
subjektom 

 Siječanj  12 mjeseci 

18. Mobilno reciklažno dvorište R0024  80.000 Jednostavna nabava – 

pozivom za dostavu  ponuda 
 Siječanj 4 mjeseca  

19. Izrada projektne 

dokumentacije za 

izmjenu/dopunu lokacijske 

dozvole za sanaciju 

odlag.komun.otpada 

R0025  35.200 Jednostavna nabava – 
zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 

subjektom 

Sklopljen 

ugovor u 2016. 

Siječanj 6 mjeseci 

20. Plan gospodarenja otpadom  R0026  50.000 Jednostavna nabava – 

zaključenjem Ugovora s 
jednim gospodarskim 

subjektom 

 Siječanj 7 mjeseci 

Aktivnost: Deratizacija i dezinfekcija R0028  20.000 Jednostavna nabava – 
zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 

Ugovor Travanj 6 mjeseci 



subjektom 

PROGRAM: Infrastruktura        

Aktivnost: Poslovna zona Primat        

21. Infrastruktura u poslovnoj 

zoni Primat 

R0031  160.000 Jednostavna nabava – 

pozivom za dostavu  ponuda 
Ugovor Svibanj 5 mjeseci 

22. Skidanje šumskog pokrova u 

zoni „Primat 2“ 

R0032  80.000 Jednostavna nabava – 

pozivom za dostavu  ponuda 
Ugovor Ožujak 3 mjeseca 

23. Infrastruktura do poslovne 

zone „Primat“ 

R0033  480.000 Jednostavna nabava – 

pozivom za dostavu  ponuda 
Ugovor Veljača 6 mjeseca 

Aktivnost: Poslovna zona Kamenolomi        

24. Projektna dokumentacija za 

infrastrukturu poslovne zone 

Kamenolomi 

R0034  120.000 Jednostavna nabava – 
pozivom za dostavu  ponuda 

Ugovor Ožujak 8 mjeseci  

PROGRAM: Razvoj i upravljanje 

sustavom vodoopskrbe, odvodnje i 

zaštite voda 

       

Aktivnost: Sekundarna vodovodna mreža        

25. sanacija sekundarne 

vodovodne mreže 

R0050  44.000 Jednostavna nabava – 

zaključenjem Ugovora s 
jednim gospodarskim 

subjektom 

 Travanj  8 mjeseci 

26. I faza uređenja vodoizvorišta 

Ppribić 

R0051  80.000 Jednostavna nabava – 

pozivom za dostavu  ponuda 
Ugovor Veljača 9 mjeseci 

PROGRAM: Razvoj sporta i rekreacije        

Aktivnost: Sportski klubovi        

27. Novo nogometno igralište R0055  40.000 Jednostavna nabava – 
zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 

subjektom  

 Lipanj 6 mjeseci 

28. Dogradnja i uređenje sportskih 

terena OŠ Franka Lisice  

R0054  40.000 Jednostavna nabava – 
zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 

subjektom  

 Veljača 4 mjeseca 

PROGRAM: Upravljanje imovinom        

Aktivnost: Općinska imovina         

29. Uređenje i priprema 

građevinskih terena 

R0046  40.000 Jednostavna nabava – 
zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 
subjektom  

 Svibanj 4 mjeseca 

30. II faza obnove društvenog 

doma Jagodnja Gornja 

R0047  40.000 Jednostavna nabava – 

zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 

 Veljača 5 mjeseci  



subjektom  

31. Zgrada društvenih djelatnosti s 

vatrogasnim domom 

R0048  24.000 Jednostavna nabava – 
zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 

subjektom  

 Siječanj 12 mjeseci  

PROGRAM: Rashodi i izdatci koji nisu 

svrstani u programe 

       

Aktivnost: Ostali rashodi        

32. Sredstva za Dan općine, 

blagdanje i spomendane 

R0068  48.000 Jednostavna nabava – 

zaključenjem Ugovora s 
jednim gospodarskim 

subjektom 

 travanj 8 mjeseci 

 

33. Opskrba vodom R0069    56.000 Jednostavna nabava – 

zaključenjem Ugovora s 
jednim gospodarskim 

subjektom 

 Siječanj  12 mjeseci  

34. Reprezentacija R0076  48.000 Jednostavna nabava – 
zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 

subjektom 

 Siječanj 12 mjeseci 

35. Popločavanje oko nove župne 

crkve  

R0091  80.000 Jednostavna nabava – 

pozivom za dostavu  ponuda 
Ugovor Svibanj  4 mjeseca  

36. Izgradnja spomen obilježja 

I.hrvatskom predsjedniku 

Franji Tuđmanu 

R0093  120.0.00 Jednostavna nabava – 

pozivom za dostavu  ponuda 
Ugovor Ožujak 8 mjeseci  

37. Izgradnja spomen obilježja 

hrvatskim braniteljima 

R0092  120.000 Jednostavna nabava – 

pozivom za dostavu  ponuda 
Ugovor Ožujak 8 mjeseci 

38. Izrada katastra nekretnina k.o. 

Tinj i k.o. Polača 

R0090  480.000 Jednostavna nabava – 
pozivom za dostavu  ponuda 

Okvirni 

sporazum i 

Ugovor  

23.09.2011

. 

siječanj 

12 mjeseci 

RAZDJEL 200 – Jedinstveni upravni 

odjel 

       

PROGRAM: Javna uprava i 

administracija 

       

Aktivnost: Materijalni rashodi        

39.. Uredski materijal R0111  24.000 Jednostavna nabava – 

zaključenjem Ugovora s 
jednim gospodarskim 

subjektom  

Narudžbenica Siječanj  12 mjeseci  

40. Električna energija  R0114  40.000 Jednostavna nabava – 

zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 

subjektom  

 Siječanja 12 mjeseci 



41. Usluge održavanja auta R0120  24.000 Jednostavna nabava – 
zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 

subjektom  

 Veljača 11 mjeseci 

42. Usluge promidžbe i 

informiranja 

R0121  32.000 Jednostavna nabava – 

zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 
subjektom  

 Siječanj  12 mjeseci  

43. Usluge odvjetnika i pravnog 

savjetnika 

R0124  24.000 Jednostavna nabava – 

zaključenjem Ugovora s 

jednim gospodarskim 
subjektom  

 Siječanj  12 mjeseci 

 

Članak 5. 

  Plan nabave za proračunsku 2017. godinu stupa na snagu osmoga dana od dana donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku“ 

Općine Polača i  na  internetskim stanicama Općine Polača (www.opcina-polaca.hr) ,  te se primjenjuje za proračunsku 2017. godinu. 

 

Klasa: 022-07/17-01/04 

Urbroj: 2198/26-17-02-1 

Polača, 16.01.2017.                                                           OPĆINA POLAČA 

                 Općinski načelnik 

                                  Viktor Prtenjača 

                       

http://www.opcina-polaca.hr/

