
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

Općina Zrinski Topolovac 

Općinska načelnica 

 

Klasa: 402-07/20-01/01 

Urbroj: 2123/07-03-20-01 

Zrinski Topolovac, 20. srpnja 2020. godine 

 

 

Na temelju članka 197. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) načelnica 

Općine Zrinski Topolovac, dana 20. srpnja 2020., donosi  

 

ODLUKU  

o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu  

 

za izvođenje radova na modernizaciji nerazvrstane ceste na području Općine Zrinski Topolovac – 

Faza 2, evidencijski broj nabave 5/2020 

 

 

Članak 1. 

- Naziv naručitelja: Općina Zrinski Topolovac 

- Sjedište naručitelja: Zrinski Topolovac 274, 43202 Zrinski Topolovac 

- OIB: 70479631665 

- Evidencijski broj nabave: 5/2020 

- Predmet nabave: radovi na modernizaciji nerazvrstane ceste na području Općine Zrinski Topolovac 

– Faza 2 

- Procijenjena vrijednost nabave: 493.024,44 HRK bez PDV-a 

- Odabrani postupak nabave: otvoreni postupak javne nabave 

- Za članove stručnog povjerenstva imenuje se  

1. Tomislav Kozina, s važećim certifikatom u području javne nabave, Klasa: 406-01/19-06/260, 

Urbroj: 526-06-02-02-01/1-18-2 izdan od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta 

2. Antonija Kanešić Ivkovčić 

3. Ozren Car 

 

Članak 2. 

Ovlašteni predstavnici iz točke 6. sudjeluju u pripremi i provedbi postupka javne nabave, izradi 

dokumentacije za nadmetanje, prethodnoj analizi tržišta, komunikaciji s gospodarskim subjektima, u 

javnom otvaranju ponuda, pregledu, analizi i ocjeni ponuda, predlaganje odluke o odabiru 

najpovoljnije ponude ili odluke o poništenju, te obavljaju ostale poslove u vezi s postupkom javne 

nabave. 



Ovlašteni predstavnici dužni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa u smislu 

članka 80. Zakona o javnoj nabavi u predmetnoj javnoj nabavi. 

 

Članak 3. 

Odgovorna osoba javnog naručitelja je Jasna Mikles Horvat, načelnica Općine Zrinski Topolovac. 

 

Članak 4. 

Administrativne poslove za Stručno povjerenstvo iz članka 1. točke 6. ove Odluke obavljat će 

Jedinstveni upravni odjel Općine Zrinski Topolovac. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom njezinog donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Općine Zrinski 

Topolovac i u “Službenom glasniku” Općine Zrinski Topolovac.  

 

 

 

______________________________ 

Jasna Mikles Horvat 

načelnica Općine Zrinski Topolovac 


