
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NETRETIĆ 

OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 310-02/15-01/06 
URBROJ: 2133/11-06-15-1 
U Netretiću, 15. travnja 2015. 
 
 
 
 

Temeljem članka 24. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 
90/11, 83/13 i 143/13) i stavka 42. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 
03/13) Općinski načelnik Općine Netretić dana 15. travnja 2015. godine donosi 
 

O   D   L   U   K   U 
 

o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja 
 
 

Članak 1. 
 

Za ovlaštene predstavnike naručitelja u postupku nabave radova na 
modernizaciji i poboljšanju energetske učinkovitosti javne rasvjete na području Općine 
Netretić koji pripremaju i provode postupak temeljem Zakona o javnoj nabavi imenuju se: 

1. Anita Srbelj-Dehlić, dipl.oec. 
2. Irena Drašković, dipl.oecc. 
3. Nikola Mišljenović, dipl.ing.el. 

 
Članak 2. 

 
Ovlašteni predstavnici iz članka 1. ove Odluke obvezuju se na pripremu i 

provedbu nabave radova na modernizaciji i poboljšanju energetske učinkovitosti javne 
rasvjete na području Općine Netretić temeljem Zakona o javnoj nabavi i pripadajućih uredbi. 
 

Članak 3. 
 

Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika u otvorenom postupku javne nabave 
roba, radova i usluga su: 

1. priprema i izrada dokumentacije za nadmetanje, temeljem Uredbe o načinu 
izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama 

2. objava poziva za nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave 
"Narodnih novina" 

3. vođenje evidencije o traženju dokumentacije za nadmetanje 
4. sastavljanje upisnika o zaprimanju ponuda 
5. sastavljanje zapisnika o otvaranju ponuda 
6. sastavljanje zapisnika o pregledu i ocijeni ponuda 
7. sastavljanje prijedloga odluke o odabiru ponude 
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8. nakon sklapanja ugovora o nabavi objaviti obavijest o sklopljenom ugovoru u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave "Narodnih novina", u roku od 48 dana 
od dana sklapanja ugovora. 

 
Članak 4. 

 
Ovlašteni predstavnici naručitelja, iz članka 1. ove odluke, nisu u sukobu interesa 

u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi. 
 

Članak 5. 
 

Ovlaštena predstavnica iz članka 1. točke 1. ove Odluke ima važeći certifikat u 
području javne nabave – Potvrdu o završenom specijalističkom programu izobrazbe u 
području javne nabave izdanu od Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva, KLASA: 
406-01/10-01/04, URBROJ: 526-15-03-01/1-10-0221, te je time ispunjena zakonska obveza 
da najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja mora posjedovati važeći certifikat u 
području javne nabave ( članak 24. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ). 
 

Članak 6. 
 

Ova Odluka  stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim 
stranicama Općine Netretić i "Glasniku Općine Netretić" 

 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Ovlašteni predstavnici naručitelja, 
svima, 

2. Referent za financije, ovdje, 
3. Dokumentacija, ovdje, 
4. Za objavu, ovdje, 
5. PISMOHRANA.- 

 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Marijan Peretić 

 
 


