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Pisarovina, 20. 12. 2016. 
 
Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11 , 83/13, 
143/13) i  i Plana i programa rada Turističke zajednice općine Pisarovina (dalje: 
TZOP) direktorica TZOP donosi, a Turističko vijeće potvrđuje na 11. Sjednici:  

 
 

ODLUKU o planu javne nabave za 2017. godinu 
 
 

Članak 1. 
Temeljem odredbi članka 5. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11), (u daljnjem tekstu: 
Zakon), Turistička zajednica općine Pisarovina (dalje: TZOP) se financira iz proračuna 
jedinice lokalne samouprave u iznosu većem od 50%, te je sukladno tome obveznik 
primjene Zakona. 
 

Članak 2. 
Ovom se Odlukom sukladno Programu rada i Financijskom planu Turističke zajednice 
općine Pisarovina za 2017. godinu utvrđuje plan nabave TZOP za 2017. godinu, a 
obuhvaća nabavu roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti jednake ili veće od 
20.000,00 kn, a manje od 200.000,00 kuna za robe i usluge, odnosno 500.000,00 kuna 
za radove. 
 

Članak 3. 
Tablica- Plan nabave za 2017. godinu sastavni je dio ove Odluke za 2017.god. 
 
 

Članak 4. 
Sve nabave roba, radova i usluga iz čl.3. ovog Plana, izvršit će se u skladu sa Zakonom 
o javnoj nabavi do kraja 2017.godine. 
 
Plan nabave se tijekom proračunske godine može mijenjati i dopunjavati, a sve izmjene i 
dopune Plana nabave biti će vidljivo naznačene na osnovni plan nabave. 
 
 

Članak 5. 
Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim 
stranicama Općine Pisarovina www.pisarovina.hr. 
 
        Direktorica TZOP 
            Ivanka Rogić 

http://www.pisarovina.hr/


Plan nabave Turističke zajednice općine Pisarovina 
 

 

BAGATELNA NABAVA 
 

Red. 
br. 

Predmet nabave Procijenjena 
vrijednost 
nabave (s 
PDV-om) u kn 

 
Način nabave 

Planirani 
početak 
postupka 

Planirano 
trajanje 
ugovora 

1. Nabava dječjih igrala i 
fitness sprava 

80.000,00 Ugovor/ 
narudžbenica 

Travanj 2017. 9 mjeseci 

2. Smeđa signalizacija 
 

60.000,00 narudžbenica Ožujak 2017. 10 mjeseci 

3. Novi proizvod – projekt za 
tematske staze 

20.000,00 Ugovor/ 
narudžbenica 

Ožujak 2017. 10 mjeseci 

4.  Sanacija gospodarske 
zgrade u Zavičajnom 
muzeju Donja Kupina  

43.000,00 Ugovor/narud
žbenica 

Veljača 2017. 4 mjeseca  


