REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRNJAK
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 310-02/21-01/04
URBROJ: 2133/10-02-21-1
Krnjak, 8. ožujka 2021.
Na temelju članka 8. stavka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Glasnik Općine
Krnjak“, broj 2/20.), općinski načelnik Općine Krnjak donio je
ODLUKU
o imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka jednostavne
nabave za opskrbu električnom energijom
Članak 1.
Općina Krnjak sa sjedištem u Krnjaku, Krnjak 5, 47 242 Krnjak, OIB: 71767746351,
u 2021. godini provesti će postupak jednostavne nabave za opskrbu električnom energijom.
Članak 2.
Za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave za opskrbu električnom
energijom, imenuje se stručno povjerenstvo za jednostavnu nabavu u sastavu:
1. Sanja Mirilović, osoba sa certifikatom u području javne nabave
2. Goran Slavnić
3. Martina Vučinić
Članak 3.
Postupak jednostavne nabave će se provesti upućivanjem poziva za dostavu ponuda na
adrese sljedeća tri gospodarska subjekta:
1. E. ON Energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10 000 Zagreb
2. PETROL d.o.o., Oreškovićeva 6/H, 10 010 Zagreb
3. HEP – OPSKRBA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb
Članak 4.
Procijenjena vrijednost nabave je 80.000,00 kuna bez PDV-a.
Evidencijski broj nabave u Planu nabave za 2021. godinu je 01/21.
Sredstva za nabavu električne energije planirana su u Proračunu Općine Krnjak za
2021. godinu.

Članak 5.
Stručno povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke priprema poziv za dostavu ponuda, šalje
poziv za dostavu ponuda gospodarskim subjektima, otvara pristigle ponude, pregledava i
ocjenjuje pristigle ponude, te na temelju pregleda i ocjene ponuda predlaže donošenje odluke
o odabiru ili odluke o poništenju postupka.
Članak 6.
Članovi Stručnog povjerenstva iz članka 2. ove Odluke, kao ovlašteni predstavnici
naručitelja, nisu u sukobu interesa u smislu članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi („Narodne
novine“, broj 120/16.), te su sukladno članku 80. Zakona potpisali izjavu o nepostojanju
sukoba interesa.
Članak 7.
Za praćenje realizacije ugovora određuje se službenica Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Krnjak Goranka Grijaković, referent za proračun i financije.
Članak 8.
Odgovorna osoba Općine Krnjak, kao javnog naručitelja je općinski načelnik Dejan
Mihajlović.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

NAČELNIK
Dejan Mihajlović, mag. ing. prom.

