
Na temelju članka 15. i članka 197. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) 

načelnik općine Goričan donosi 

 

O D L U K U  

o početku postupka javne nabave i imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu 

nabave 

 

Članak 1. 

Općina Goričan, Trg sv. Leonarda 22, Goričan, OIB: 14842985448, zastupana po načelniku 

Mariu Moharić, kao javni naručitelj, donosi odluku o početku postupka javne nabave u 

otvorenom postupku s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma na rok od 2 (dvije) godine s 

jednim gospodarskim subjektom. 

Predmet nabave je: održavanje javnih zelenih površina na području općine Goričan. 

Referentni broj CPV nomenklature:   CPV 77300000-3 – Hortikulturne usluge 

Odgovorna osoba naručitelja: načelnik Mario Moharić 

 

Članak 2. 

Predmet nabave obuhvaća: sanitarno čišćenje starih stabala, oblikovanje krošnje stabala, 

rušenje stabala sa odvozom i zbrinjavanjem, nabava i sadnja listopadnog drveća, nabava i 

sadnja crnogoričnog drveća, nabava i sadnja grmlja, planiranje humusne zemlje, dosijavanje 

trave, nabava i sadnja sezonskog cvijeća, održavanje cvjetnih gredica, orezivanje i 

oblikovanje grmlja, fitosanitetska zaštita bilja, strojna košnja motornom kosilicom, ručna 

košnja motornim čistačem, godišnja košnja malčerom, tretiranje površina totalnim 

herbicidom. 

Članak 3. 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 1.350.000,00 kuna bez PDV. 

Usluga će se financirati iz proračuna općine Goričan. 

Članak 4. 

Pripremu i provedbu postupka javne nabave provodi Povjerenstvo za nabavu, kao ovlašteni 

predstavnici naručitelja koje imenuje načelnik te određuje njihove obveze i ovlasti u postupku 

javne nabave. 

Članak 5. 

U Povjerenstvo za javnu nabavu u ovom postupku imenuju se: 

1. Jasna Štampar-Ivanović; pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Goričan sa 

završenom specijalističkom izobrazbom u području javne nabave 



2. Leonarda Tarandek; vanjski suradnik sa završenom specijalističkom izobrazbom u 

području javne nabave 

3. Dominik Đurić; komunalni redar općine Goričan 

Članak 6. 

Obveze i ovlasti Povjerenstva: 

1. Priprema postupka nabave (izrada dokumentacije za nadmetanje, troškovnika i dr.) 

2. Provedba postupka nabave (slanje i objava obavijesti o nadmetanju, otvaranje ponuda, 

pregled i ocjena ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju ponuda) 

3. Na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda daje prijedlog odgovornoj osobi 

naručitelja za donošenje odluke o odabiru i/ili odluke o poništenju postupka javne 

nabave. 

Članak 7. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja o objaviti će se na internetskoj stranici općine 

Goričan. 

 

                                 

 

KLASA: 305-01/19-01/02 

URBROJ: 2109/08-19-01 

Goričan, 28.06.2019.g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   NAČELNIK                                                                                                                

                                                                                         
                                                                                                 Mario Moharić dr.vet.med. 


