
 
Na temelju članka 197. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 55. Statuta Grada 

Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 - pročišćeni tekst) zamjenik koji obnaša 

dužnost gradonačelnika Grada Koprivnice dana 9. ožujka 2017. godine, donio je 

 

ODLUKU 

o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja za pripremu i provedbu postupka javne nabave za 

izvođenje radova na rekonstrukciji prometnice, izgradnji pješačko-biciklističke staze i oborinske 

kanalizacije na Radničkoj cesti u naselju Draganovec 

 

I. 

 

Donosi se Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja za pripremu i provedbu postupka 

javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji prometnice, izgradnji pješačko-biciklističke staze i 

oborinske kanalizacije na Radničkoj cesti u naselju Draganovec. 

Javni naručitelj javne nabave je Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, Koprivnica, OIB: 62112914641. 

Predmet nabave su radovi na rekonstrukciji prometnice, izgradnji pješačko-biciklističke staze i 

oborinske kanalizacije na Radničkoj cesti u naselju Draganovec. 
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 2.500.000,00 kuna u koji iznos nije uračunat PDV. 

Financijska sredstva za ovu nabavu planirana su u Proračunu Grada Koprivnice za 2017. godinu.    

 

II. 

 

          Postupak javne nabave provodi se po Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16). 

          Odabrani postupak javne nabave je otvoreni postupak javne nabave. 

          Evidencijski broj nabave je 4/17. JN-MV. 

          

III. 

 
         Stručni predstavnici javnog naručitelja u ovom postupku javne nabave su: 

1.  Dijana Jakopanec, dipl. iur., voditelj Odsjeka komunalnog gospodarstva (posjeduje 

certifikat u području javne nabave), 

2. Jasna Markušić, dipl. inž. građ., pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za financije, 

poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo (posjeduje  certifikat u području javne 

nabave), 

                           3.   Mario Perković, dipl. ing. građ., voditelj Odsjeka za izgradnju grada.  

 

 

IV. 

      

        Odgovorna osoba javnog naručitelja je Mišel Jakšić, dipl. oec., zamjenik koji obnaša dužnost 
gradonačelnika Grada Koprivnice.      

                         

V. 

 

           Zadaća ovlaštenih predstavnika je priprema i provedba postupka javne nabave, otvaranje ponuda, 

pregled i ocjena ponuda te predlaganje odluke o odabiru ili odluke o poništenju. 

 

 
KLASA: 340-03/17-01/0006 

URBROJ: 2137/01-06-01/4-17-1 

Koprivnica, 7. ožujka 2017. 

 
        ZAMJENIK KOJI OBNAŠA  

 DUŽNOST  GRADONAČELNIKA: 

                                                                                            

                                                   Mišel Jakšić, dipl. oec.    

 
 

 

 

 



O b r a z l o ž e nj e 

 

 

Grad Koprivnica pokreće provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji 

prometnice, izgradnji pješačko-biciklističke staze i oborinske kanalizacije na Radničkoj cesti u naselju 
Draganovec. 

 

Rekonstrukcija prometnice planirana je zbog lošeg stanja postojeće prometnice. U  sklopu 

rekonstrukcije predviđena je i izgradnja biciklističko-pješačke staze što će dodatno pridonijeti povećanju 

cjelokupne prometne sigurnosti na navedenoj dionici te osigurati bolju prometnu povezanost gradskog naselja 

Draganovec sa drugim gradskim područjima. Izgradnjom oborinske odvodnje planirano je osigurati odvodnju 

voda sa prometnice i okolnih parcela te smanjiti mogućnosti nekontroliranog izlijevanja oborinskih voda.  

Predlaže se zamjeniku koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Koprivnice donošenje Odluke o 

imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja za pripremu i provedbu postupka javne nabave za izvođenje 

radova na rekonstrukciji prometnice, izgradnji pješačko-biciklističke staze i oborinske kanalizacije na Radničkoj 

cesti u naselju Draganovec. 
 

 

 

           Nositelj izrade i predlagatelj akta: 

 

Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno 

uređenje: 

 

  PROČELNICA: 

Jasna Golubić, dipl.ing.građ. 

 

 
 

 

Odsjek za izgradnju grada: 

 

  VODITELJ ODSJEKA: 

Mario Perković, dipl.ing.građ. 

 

 

 
 

 

 


