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MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KOTORIBA 

                Kotoriba, 12. travnja 2018. godine 

 

KLASA: 340-03/18-01/02 

URBROJ: 2109/9-18-2 

Kotoriba,  12.04.2018.  

 

Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), čl. 9., 10. i 11. 

Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj 

nabavi (NN101/17) te provedenog prethodnog savjetovanja u otvorenom postupku javne 

nabave radova za predmet nabave Rekonstrukcija nerazvrstane ceste – Duga ulica u Kotoribi, 

evidencijskog broja nabave NMV-2/18, Općina Kotoriba objavljuje  

 

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU 

SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 

I. 

 

1. Naziv i OIB Naručitelja: Općina Kotoriba, Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba, OIB: 

59532160535 

2. Evidencijski broj nabave: NMV-2/18  

3. Predmet nabave: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste – Duga ulica u Kotoribi. Predmet 

nabave su radovi na rekonstrukciji kolnika nerazvrstane ceste Duga ulica te izgradnja 

pješačko biciklističke staze u Kotoribi na k.č.br. 1884 k.o. Kotoriba, a sve sukladno 

ovoj Dokumentaciji o nabavi, Glavnom projektu i Troškovniku, koji su sastavni dio 

dokumentacije o nabavi. 

Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti  

CPV oznaka predmeta nabave: 45233120-6 - Radovi na izgradnji ceste 

Procijenjena vrijednost nabave: 2.993.197,80 kuna bez PDV-a 

4. Datum početka prethodnog savjetovanja: 04. travnja 2018. godine  

5. Datum završetka prethodnog savjetovanja: 11. travnja 2018. godine  

6. Navod je li tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak: tijekom savjetovanja 

naručitelj nije održao sastanak  

7. Tekst primjedbe ili prijedloga te odgovor na primjedbu ili prijedlog: za vrijeme 

trajanja savjetovanja nisu zaprimljene primjedbe ili prijedlozi  

 

II. 

Sukladno članku 87. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) otvoreni postupak javne nabave 

započinje od dana slanja poziva na nadmetanje, putem Elektroničkog oglasnika javne nabave 

Republike Hrvatske (EOJN RH). 

 

 



 

 

 

Naručitelj Općina Kotoriba dokumentaciju o nabavi za postupak Rekonstrukcija nerazvrstane 

ceste – Duga ulica u Kotoribi objaviti će u EOJN RH, stoga se obavještavaju svi zainteresirani 

gospodarski subjekti da cjelokupnu dokumentaciju mogu preuzeti putem EOJN RH. 

Samo dokumentacija preuzeta putem EOJN RH smatrati će se pravovaljanom u predmetnom 

postupku javne nabave. 

 

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu 

 


