
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 400-05/22-01/01
URBROJ: 2176-8-01-22-7
Dvor, 23. lipanj 2022.

Na temelju čl. 28. st. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16),  čl. 3. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom
savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 101/17 i 144/20)  i čl. 40. Statuta Općine Dvor („Službeni vjesnik“, br. 7/21), Općinski
načelnik Općine Dvor donosi :

VI. izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2022. godinu

Članak 1.

U članku 1. Plana nabave Općine Dvor za 2022.godinu KLASA: 400-05/22-01/01 , URBROJ: 2176-8-01-22-1 od 12.siječnja 2022.godine, l izmjene i dopune 
Plana nabave KLASA: 400-05/22-01/01, URBROJ: 2176-8-01-22-2  od 04. veljače 2022. II izmjene i dopune Plana nabave za 2022.godinu KLASA: 400-05/22-
01/01, URBROJ: 2176-801-22-3 od 08. veljače 2022.godine, III izmjene i dopune Plana nabave za 2022.godinu KLASA: 400-05/22-01/01, URBROJ: 2176-8-01-
22-4 od 28. ožujka 2022. godine, IV izmjene i dopune Plana nabave za 2022.godinu KLASA: 400-05/22-01/01, URBROJ: 2176-8-01-22-5 od 14.travnja 
2022.godine, V izmjene i dopune Plana nabave za 2022.godinu KLASA: 400-05/22-01/01; URBROJ: 2176-8-01-22-6 od 17.svibnja 2022.godine mijenja se i 
dopunjava tako da se iza rednog broja 22. dodaju novi redni brojevi 23. predmet nabave : Izvođenje radova na sanaciji kolničkog zastora ceste Dvor do 
naselja Hr ć na području Općine Dvor – vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu, procijenjene vrijednos  
1.520.000,00 kuna, 24. predmet nabave: Izvođenje radova na sanaciji kolničkog zastora na dionici Riječani – Jovac na području Općine Dvor – vraćanje u 
ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu, procijenjene vrijednos  1.140.000,00 kuna, 25. predmet nabave: Izvođenje 
radova na sanaciji kolničkog zastora na dionici od naselja Glavičani do naselja Bansko Vrpolje na području Općine Dvor – vraćanje u ispravno radno stanje 
infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu, procijenjene vrijednos  498.000,00 kuna, te sada Plana nabave glasi:



Iza rednog broja 22., dodaje se novi redni brojevi 23.,24. i 25. :
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23. 23/22 Izvođenje radova 
na sanaciji 
kolničkog zastora 
ceste Dvor do 
naselja Hr ć na 
području Općine 
Dvor – vraćanje u 
ispravno radno 
stanje 
infrastrukture u 
području prijevoza 
oštećenih u potresu

45233320

 

1.520.000,00 Otvoreni 
postupak -

NE Ugovor 2022. -

24. 24/22 Izvođenje radova 
na sanaciji 
kolničkog zastora 
na dionici Riječani –
Jovac na području 
Općine Dvor – 
vraćanje u ispravno
radno stanje 
infrastrukture u 
području prijevoza 
oštećenih u potresu

45233320 1.140.000,00 Otvoreni 
postupak -

NE Ugovor 2022. -



25. 25/22 Izvođenje radova 
na sanaciji 
kolničkog zastora 
na dionici od 
naselja Glavičani do
naselja Bansko 
Vrpolje na području
Općine Dvor – 
vraćanje u ispravno
radno stanje 
infrastrukture u 
području prijevoza 
oštećenih u potresu

45233320 498.000,00
Postupak 
jednostavne
nabave

-
NE Ugovor 2022.

-

                                                                                                                   Članak 2.

VI. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2022.godinu stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave 
Republike Hrvatske i na internetskim stranicama Općine Dvor.

                                                                                                                                                                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                                                                                        Nikola Arbu na


