
                 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Temeljem čl. 20. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“ broj 90/1183/13 i 143/13) i čl 
.47. Statuta Općine Sikirevci( „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 3/13), načelnik Općine 

Sikirevci donosi: 
 

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE  

OPĆINE SIKIREVCI ZA 2017.GODINU 

 
Članak 1. 

 
   Članak 7. Plana nabave općine Sikirevci za 2017. godine KLASA: 400-08/17-01/3; URBROJ: 

2178/26-01-17-05 od   24.07.2017.god.mijenja se u cijelosti i glasi:  

 
Tabelarni prikaz izmjena i dopuna plana nabave za 2017. god. Općine Sikirevci  kako slijedi: 

 



 

NABAVA ROBE  

R.br. Evid. Br. 
Nabave  

Predmet nabave Procijenjena 
vrijednost u kunama 
bez PDV-a (sa PDV-
om) 

Vrsta 
postupka 
javne 
nabave 

Planirani 
početak 
postupka  

Sklapanje 
ugovora o 
javnoj 
nabavi ili 
okvirnog 
sporazuma  

Planirano 
trajanje 
ugovora 

Napomena  

1 - nabava plina 20.000 (25.000) bagatelna 
nabava  

tijekom 
godine  

direktno  - realizacija 
tijekom godine  

2 - javna rasvjeta-
nabava el.energije 

6.000 (7.500) bagatelna 
nabava 

tijekom 
godine 

direktno  - 

3 - javna rasvjeta-
opskrba 

 56.000 (70.000) bagatelna 
nabava 

tijekom 
godine 

direktno  - 

4 -  motorni benzin za 
dizel gorivo  

20.000 (25.000) bagatelna 
nabava 

tijekom 
godine  

direktno - -realizacija 
tijekom godine  

6 -  Oprema za 
ventilaciju 

8.000(10.000) bagatelna 
nabava 

7.mj narudžbeni
ca 

- - 

7. -  Uredski namještaj i 
oprema za dvorane  

21.280 (26.600) bagatelna 
nabava 

tijekom 
godine 

ugovor   

9. -  Materijal i dijelovi 
za održavanje 
strojeva i 
prijev.sredstava 

4.000 (5.000) bagatelna 
nabava 

tijekom 
godine 

direktno  realizacija 
tijekom godine  

10. -  Materijal za tekuće 
održavanje 
parkova i 
jav.površina 

12.000 (15.000) bagatelna 
nabava 

tijekom 
godine 

direktno  realizacija 
tijekom godine  

11. -  Nabava sadnica, 
ukrasno drveća i 
cvijeća 

4.800 (6.000) bagatelna 
nabava 

tijekom 
godine 

direktno  realizacija 
tijekom godine  

12. E-BAG 
1/2017. 

Nabava  oprema za 
dječja igrališta 

41.920 (52.400) bagatelna 
nabava 

tijekom 
godine 

direktno  realizacija 
tijekom godine  

13. -  Nabava oglasnih 
stupova 

10.640(13.300) bagatelna 
nabava 

tijekom 
godine 

direktno  realizacija 
tijekom godine  

14 -  Uredski materijal 5.600 (7.000) bagatelna 
nabava  

tijekom 
godine  

direktno  - realizacija 
tijekom godine  

15 -  Materijal za tekuće 
održavanje 
postojećih 
objekata u 
vl.općine 

12.000 (15.000) bagatelna 
nabava  

tijekom 
godine  

direktno  - realizacija 
tijekom godine  

16 -  Nabava strojeva i 
uređaja za 
održavanje javne 
površine 

1.600 (2.000) bagatelna 
nabava  

tijekom 
godine  

direktno  - realizacija 
tijekom godine  

17 -  Sitan 
inventar(nabava 
trakastih zavjesa i  
novogodišnjih 
ukrasa 

18.400 (23.000) bagatelna 
nabava  

tijekom 
godine  

direktno  - realizacija 
tijekom godine  

18 -  Oprema za stolni 
tenis 

16.000(20.000) bagatelna 
nabava  

tijekom 
godine  

direktno  - realizacija 
tijekom godine  

19 -  Nabava službene i 
radne odjeće  

16.800 (21.000) bagatelna 
nabava  

tijekom 
godine  

direktno  - realizacija 
tijekom godine  

  



 

 

NABAVA USLUGA 

R.br. Evid.br
. 
nabav
e 

Predmet nabave Procijenjena 
vrijednost bez PDV-a 
(sa PDV-om) 

Vrsta 
postupka 
javne 
nabave 

Planirani 
početak 
postupka 

Sklapanje 
ugovora o 
javnoj 
nabavi ili 
okvirnog 
sporazuma 

Planirano 
trajanje 
ugovora 

Napomena  

1 
 

- sufinanciranje cijene 
prijevoza učenika 
srednjoškolaca 

24.000 (30.000 ) otvoren 
postupak  

tijekom 
godine  

ugovor 12.mj. - 

2 - Usluge stručnog 
nadzora za radove 
niske i visoke granje 

4.240 (5.300) bagatelna 
nabava 

tijekom 
godine.  

narudžbeni
ca 

12.mj. 1.  

3 2.  Izrada projektne 
dokum.-neizgrađene 
prometne površine 

22.281 (27.852) bagatelna 
nabava 

tijekom 
godine 

ugovor 12.mj 3.  

4 4.  Program male škole 50.400 (63.000) bagatelna 
nabava 

tijekom 
godine 

ugovor 12.mj razrada po 
naseljima 

5 - usluge 
tek.invest.održavanje 
javne rasvjete  

22.400 (28.000 ) bagatelna 
nabava 

tijekom 
godine 

Ugovor o 
održavanju 
javne 
rasvjete 

3 godine razrada po 
naseljima 

6 - tek.i invest.održavanje 
poljskih 
putova(nasipanje 
tucanikom) 

80.000 (100.000 ) bagatelna 
nabava 

3 mj.  Ugovor o 
obavljanju 
komunalni   
djelatnosti  

3 godine razrada po 
naseljima 

7 - deratizacija i 
dezinsekcija 

29.200 (36.500) bagatelna 
nabava 

4 i 9 mj. Ugovor 30 dana razrada po 
naseljima 

8 -  Usluge rada 
strojem(zimska 
služba, komunalni 
poslovi. 

8.000 (10.000) bagatelna 
nabava 

tijekom 
godine 

ugovor o 
obavljanju 
komunalni   
djelatnosti 

3 godine razrada po 
naseljima 

  



 
 

NABAVA RADOVA¸ 

R.br. Evid.br. 
nabave 

Predmet nabave Procijenjena 
vrijednost bez 
PDV-a (sa PDV-om) 

Vrsta 
postupka 
javne 
nabave 

Planirani 
početak 
postupka 

Sklapanje 
ugovora o 
javnoj 
nabavi ili 
okvirnog 
sporazum  

Planirano 
trajanje 
ugovora 

Napomena  

1  dodatna ulaganja 
u objekt stara 
općinska zgrada-
matični ured 

41.520 (51.900) otvoren 
postupak 

6 mj. Ugovor 90 dana - 

2  Izgradnja 
vatrogasnog 
doma u 
Sikirevcima 

 200.000(250.000) bagatelna 
nabava 

tijekom 
godine 

Ugovor 120 dana - 

3  Suf. Izgradnje 
javne odovodnje -
faza I., II. I IV. 

 18.000(22.500) otvoren 
postupak 

4 mj. Ugovor 90 dana - 

4  Rekonstrukcija 
nogostupa u 
naselju Jaruge 
ispred ambulante 

40.000 (50.000) bagatelna 
nabava 

tijekom 
godine 

Ugovor 12.mj.  
- 

5  Energetska 
obnova objekta 
Ambulanta 
Sikirevci 

80.000 (100.000) bagatelna 
nabava 

tijekom 
godine 

Ugovor 90 dana  

6  Energetska 
obnova objekta 
Ambulanta 
Jaruge 

80.000 (100.000) bagatelna 
nabava 

tijekom 
godine 

Ugovor 90 dana  

7  Izgradnja 
komunalne 
infrastrukture na 
kapelici groblje 
Jaruge 

40.000(50.000) bagatelna 
nabava 

tijekom 
godine 

Ugovor 90 dana - 

  



  

Članak 2. 

 Izmjena i dopuna Plana nabave objavljuje se na internetskim stranicama Općine Sikirevci i  

sukladan je Izmjenama i dopunama  Proračuna Općine Sikirevci za 2017. god. te stupa na snagu 
danom donošenja ,  a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine i bit će objavljen na web stranici 

općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr. 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE SIKIREVCI 
KLASA: 400-08/17-01/3 

URBROJ: 2178/26-01-17-06 
Sikirevci, 15.12.2017.god. 

Načelnik Općine Sikirevci : 

Josip Nikolić, dipl.ing., v.r. 


