
 
 
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) i članka 10. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću „Gračac Čistoća“, Uprava 
društva – direktorica dana 20. ožujka 2017. godine donosi 
 
  
 

PLAN NABAVE ZA 2017. godinu 

 

1. NABAVA ROBA 

Redni 
broj 

Predmet nabave 
Evid. br. 
nabave 

Procijenjena 
vrijednost 

nabave u kn 

Vrsta 
postupka 

Ugovor ili/Okvirni 
sporazum/ 

Narudžbenica 

Planirani 
početak 

Planirano 
trajanje 

ugovora ili OS 

Pozicija Financijskog 
plana 

1. Sredstva za osobnu zaštitu 
radnika, zaštitna odjeća i obuća 

 25.000,00 bagatelna narudžbenica tijekom 2017.  Vlastita sredstva 

2. Komunalni strojevi i oprema 
(kontejneri, kosilice, trimeri, 
motorne škare za živicu i sl.) 

 180.000,00 bagatelna narudžbenica travanj  Vlastita sredstva i 
kapitalna potpora 

JLS 
3. Potrošni materijal za čišćenje i 

održavanje 
 10.000,00 bagatelna narudžbenica tijekom 2017.  Vlastita sredstva 

4. Uredski materijal i potrepštine  20.000,00 bagatelna narudžbenica tijekom 2017.  Vlastita sredstva 
5. Gume za građevinski stroj i 

teretna vozila 
 30.000,00 bagatelna narudžbenica tijekom 2017.  Vlastita sredstva 

6. Rezervni dijelovi za vozila i 
komunalne strojeve 

 30.000,00 bagatelna narudžbenica tijekom 2017.  Vlastita sredstva 

7. Gorivo za radne strojeve i vozila  75.000,00 bagatelna narudžbenica tijekom 2017.  Vlastita sredstva 
8. Šljunak, pijesak, drobljeni kamen  40.000,00 bagatelna narudžbenica tijekom 2017.  Vlastita sredstva  

kapitalna potpora 
JLS 

9. Ukrasno bilje (sadnice, sjeme)  30.000,00 bagatelna narudžbenica ožujak  Vlastita sredstva  
kapitalna potpora 

JLS 
10. Sitni potrošni materijal  10.000,00 bagatelna narudžbenica tijekom 2017.  Vlastita sredstva 
12. Promidžbeni materijal  10.000,00 bagatelna narudžbenica studeni  Vlastita sredstva 



 

2. NABAVA USLUGA 

 

 

 

 Direktorica: 

                                                                                                                                                                                              Marina Marković, bacc.oec. 
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1. Troškovi telefona,interneta i sl.  10.000,00 bagatelna ugovor tijekom 2017.  Vlastita sredstva 
2. Poštanske usluge  25.000,00 bagatelna ugovor tijekom 2017.  Vlastita sredstva 
3. Usluge dostave i prijevoza  5.000,00 bagatelna narudžbenica tijekom 2017.  Vlastita sredstva 
4. Usluge servisa i popravaka 

radnih strojeva i vozila 
 40.000,00 bagatelna narudžbenica tijekom 2017.  Vlastita sredstva 

5. Registracija vozila  28.000,00 bagatelna narudžbenica tijekom 2017.  Vlastita sredstva 
6. Odvjetničke i bilježničke usluge  15.000,00 bagatelna narudžbenica tijekom 2017.  Vlastita sredstva 
7. Usluge zaštite na radu  3.000,00 bagatelna ugovor tijekom 2017.  Vlastita sredstva 
8. Usluge održavanja programa  7.500,00 bagatelna narudžbenica tijekom 2017.  Vlastita sredstva 
9. Bankovne usluge  10.000,00 bagatelna ugovor tijekom 2017.   Vlastita sredstva 
10. Usluge podizvođača  200.000,00 bagatelna ugovor/narudžbenica tijekom 2017.  Vlastita sredstva 


