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Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), članku 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom 

savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/17 i 144/20) i članka 44. Statuta Općine Kula Norinska (Službeni glasnik 

Dubrovačko-neretvanske županije br: 06/13 ,05/18, 11/20 I 04/21), Načelnik Općine Kula Norinska dana 21. siječnja 2022. godine, donio je  

 

PLAN NABAVE OPĆINE KULA NORINSKA ZA 2022 GODINU 

Članak 1. 

Plan nabave Općine Kula Norinska (u daljnjem tekstu: Općina) donosi se za proračunsku 2022. godinu, a obuhvaća nabavu roba, usluga i radova, 

te sadrži podatke o predmetu nabave, evidencijskom broju nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave, vrsti postupka javne nabave, podacima o 

sklapanju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, planiranom početku postupka i planiranom trajanju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog 

sporazuma. Za  nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, a za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna 

pitanje nabave uređuje naručitelj svojim Pravilnikom Klasa: 011-01/21-01/01, Urbroj: 2148/02-21-1 od 11. ožujka 2021.  Plan nabave se tijekom 

proračunske godine može izmijeniti ili dopuniti, a sve izmjene i dopune moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni Plan nabave. 

Članak 2. 

Ovaj Plan nabave se objavljuje na internetskim stranicama Općine Kula Norinska u roku 30 dana od dana donošenja proračuna za 2022. godinu. 

Sve izmjene i dopune ovog Plana nabave objavljuju se na internetskim stranicama Općine Kula Norinska. Općina je obvezna Plan nabave objaviti u 

Elektroničkom oglasniku javne nabave. 

 



Članak 3. 

Sukladno proračunu Općine, tijekom 2022. godine pristupit će se nabavi slijedećih roba, radova i usluga: 

https://kulanorinska.hr/wp-content/uploads/2022/01/PLAN-NABAVE-2022..xls 

 

Članak 4. 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2022. godine i objavit će se na internetskim stranicama Općine i u 

EOJN. 

 

Kula Norinska, 21. siječnja 2022                                                                            Načelnik: 

                                                                                                                                    Nikola Krstičević, mag.oec 
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