
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne 
novine'' br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni 
tekst, 137/15 – ispravak i 123/17) i članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik 
Grada Križevaca", broj 4/09, 1/13 i 1/16), Gradsko vijeće Grada Križevaca na ___ sjednici 
održanoj __ siječnja 2018. godine donijelo je  
 

 
Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Križevaca za donošenje  
Odluke o početku postupka i imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu 

radova na biciklističkim stazama, biciklističkom mostu i dionici pristupne ceste do 
vidikovca u Križevcima u okviru projekta ''Cyclo-Net'' HUHR/1601/2.1.1/1011 

te provođenje cjelokupnog postupka javne nabave 
 

I. 
 
Daje se suglasnost gradonačelniku Grada Križevaca za donošenje Odluke o početku 
postupka i imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu radova na biciklističkim 
stazama, biciklističkom mostu i dionici pristupne ceste do vidikovca u Križevcima u okviru 
projekta ''Cyclo-Net'' HUHR/1601/2.1.1/1011, što uključuje pokretanje i provođenje 
cjelokupnog postupka javne nabave, uključujući imenovanje ovlaštenih predstavnika 
naručitelja, pripremu dokumentacije za nadmetanje, analizu, pregled i ocjenu pristiglih 
ponuda, donošenje odluke o odabiru i sklapanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem. 
 
Predmet nabave je modernizacija postojećih pješačkih staza u biciklističko-pješačke staze 
unutar postojećeg koridora, izgradnja biciklističkog mosta preko potoka Vrtlin i modernizacija 
dionice pristupne ceste do vidikovca u Križevcima. 
 
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 3.898.781,00 kuna bez PDV-a, a javna nabava provest 
će se putem otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti. 

 
II. 

 
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Križevaca". 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 
 
 

KLASA:  406-01/18-01/1       
URBROJ: 2137/02-02/03-18-2      
Križevci,       
 

PREDSJEDNIK: 
Marko Katanović 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne 
novine'' br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni 
tekst, 137/15 – ispravak i 123/17) i članka 197. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 
120/16) Gradonačelnik Grada Križevaca donosi 
 

O D L U K U 
O POČETKU POSTUPKA I IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA JAVNU 

NABAVU RADOVA NA BICIKLISTIČKIM STAZAMA, BICIKLISTIČKOM MOSTU I DIONICI 
PRISTUPNE CESTE DO VIDIKOVCA U KRIŽEVCIMA U OKVIRU PROJEKTA  

''Cyclo-Net'' HUHR/1601/2.1.1/1011 
 

Članak 1. 
Uvodne odredbe 

 
Grad Križevci je glavni korisnik projekta ''Širenje prekogranične cikloturističke mreže kroz 
izgradnju kapilarnih biciklističkih staza u Križevcima i Zalakarosu'' (engl. Extension of cross-
border cyclotourism networks through development of capillary bicycle paths in Križevci and 
Zalakaros); akronim projekta: Cyclo-Net; broj projekta: HUHR/1601/2.1.1/1011 (u daljnjem 
tekstu: projekt Cyclo-Net), odobrenoga za sufinanciranje od strane Europske unije na 1. 
pozivu za podnošenje projektnih prijedloga u okviru Interreg V-A programa suradnje 
Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.  
 
Provedba projekta Cyclo-Net započela je 01. studenoga 2017. godine i traje 20 mjeseci, 
odnosno završava 30. lipnja 2019. godine, a njegov glavni cilj je izgradnja biciklističke 
infrastrukture u Križevcima i Zalakarosu, kao preduvjet za poticanje ekonomskog rasta 
temeljenog na održivom korištenju bogatog i raznolikog prirodnog i kulturnog naslijeđa. 
 
U okviru projekta Cyclo-Net na području Grada Križevaca je planirana izgradnja i 
modernizacija biciklističkih staza, biciklističkog mosta i dionice pristupne ceste do vidikovca.  

 
Članak 2. 

Osigurana sredstva u Proračunu 
 
Sredstva za izvođenje radova iz članka 1. ove Odluke planirana su u Proračunu Grada 
Križevaca za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu ("Službeni vjesnik Grada 
Križevaca" br. 06/2017) u okviru Razdjela 200 Upravni odjel za gospodarstvo i financije, 
Glave 20030 EU projekti, Programa Prekogranična suradnja, Kapitalnog projekta 200501 
Cyclo-Net, podskupine 421 Građevinski objekti.  

 
Članak 3. 
Naručitelj 

 
Sukladno članku 6. stavku 1. točki 2. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 120/16) 
(u daljnjem tekstu: Zakon), Grad Križevci je javni naručitelj (u daljnjem tekstu: Naručitelj) te je 
stoga u svrhu sklapanja ugovora o javnoj nabavi radova iz članka 1. ove Odluke dužan 
provesti postupak javne nabave. 

 
Članak 4. 

Predmet nabave 
 
Predmet nabave je modernizacija postojećih pješačkih staza u biciklističko-pješačke staze 
unutar postojećeg koridora, izgradnja biciklističkog mosta preko potoka Vrtlin i modernizacija 
dionice pristupne ceste do vidikovca u Križevcima. 
 

 



Članak 5. 
Procijenjena vrijednost nabave i odabir postupka javne nabave 

 
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 3.898.781,00 kuna bez PDV-a, stoga je sukladno 
članku 14. Zakona nabava predmeta iz članka 3. ove Odluke nabava male vrijednosti. 
Grad Križevci kao javni naručitelj u ovom postupku ne može koristiti pravo na pretporez, 
stoga sukladno članku 294. stavku 2. Zakona prilikom pregleda i ocjene ponuda uspoređuje 
cijene ponuda s porezom na dodanu vrijednost. 
Sukladno članku 86. Zakona Naručitelj će provesti otvoreni postupak javne nabave. 

 
Članak 6. 

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu 
 

Sukladno članku 197. Zakona ovom Odlukom imenuje se Stručno povjerenstvo za javnu 
nabavu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje priprema i provodi postupak javne nabave. 
Stručno povjerenstvo je dužno je pripremiti Dokumentaciju o nabavi i provesti postupak javne 
nabave sukladno Zakonu i Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne 
nabave (''Narodne novine'' br. 65/2017) te drugim propisima u području javne nabave. 

 
Članak 7. 

Predsjednik Povjerenstva 
 

Za predsjednika Povjerenstva imenuje se Suzana Blažević-Glavosek, mag. iur., Viši stručni 
suradnik za javnu nabavu u Gradu Križevcima s važećim certifikatom u području javne 
nabave. 
Za zamjenika predsjednika Povjerenstva u slučaju spriječenosti imenuje se Stela Plantić, 
Voditelj pravnih i općih poslova u Komunalnom poduzeću d.o.o. Križevci, s važećim 
certifikatom u području javne nabave. 

 
Predsjednik, odnosno, u slučaju spriječenosti, zamjenik predsjednika organizira i provodi 
pripremu Dokumentacije o nabavi, priprema i objavljuje obavijesti javne nabave, zaprima 
ponude i vodi računa da iste budu dostupne na javnom otvaranju ponuda, prisustvuje 
otvaranju ponuda i sudjeluje u pregledu i ocjeni ponuda te priprema potrebne zapisnike i 
druge akte vezane uz provedbu postupka javne nabave. 

 
Članak 8. 

Članovi Povjerenstva 
 

Za članove Povjerenstva i zamjenike članova za slučaj spriječenosti imenuju se sljedeće 
osobe te utvrđuju njihove ovlasti i odgovornosti: 

 
1. Član: Darko Žarković, ing. građ., Stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u 

Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-
križevačke županije, Ispostava Križevci 
 
Zamjenik člana za slučaj spriječenosti: Marijan Jakopović, dipl. ing. prom., Viši 
savjetnik za komunalnu infrastrukturu u Gradu Križevcima 
 
Obveze i odgovornosti: sudjeluje u pripremi Dokumentacije o nabavi, prisustvuje 
javnom otvaranju ponuda te sudjeluje u pregledu i ocjeni ponuda i sastavljanju 
zapisnika. 

2. Član: Marcel Kovačić, dipl. ing. prom., Stručni suradnik za upravno-tehničke poslove i 
sigurnost prometa u Županijskoj upravi za ceste Križevci 
 



Zamjenik člana za slučaj spriječenosti: Dragutin Guzalić, struč. spec. ing. aedif. - 
ravnatelj Županijske uprave za ceste Križevci 
 
Obveze i odgovornosti: sudjeluje u pripremi Dokumentacije o nabavi, prisustvuje 
javnom otvaranju ponuda te sudjeluje u pregledu i ocjeni ponuda i sastavljanju 
zapisnika. 
 

3. Član: Darko Kozarić, dipl.ing.kult.teh. zamjenik rukovoditelja radne jedinice Vodovod i 
kanalizacija u Komunalnom poduzeću d.o.o. Križevci  
 
Zamjenik člana za slučaj spriječenosti: Helena Kralj-Brlek, dipl. ing. građ., rukovoditelj 
radne jedinice Vodovod i kanalizacija u Komunalnom poduzeću d.o.o. Križevci 
 
Obveze i odgovornosti: sudjeluje u pripremi Dokumentacije o nabavi, prisustvuje 
javnom otvaranju ponuda te sudjeluje u pregledu i ocjeni ponuda i sastavljanju 
zapisnika. 
 

4. Član: Darko Masnec, dipl. oec., pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i 
javnu nabavu u Koprivničko-križevačkoj županiji 
 
Zamjenik člana za slučaj spriječenosti: Marina Lukačić Jakopec, dipl. oec., Savjetnik 
za gospodarstvo i proračun u Gradu Križevcima 
 
Obveze i odgovornosti: sudjeluje u pripremi Dokumentacije o nabavi, prisustvuje 
javnom otvaranju ponuda te sudjeluje u pregledu i ocjeni ponuda i sastavljanju 
zapisnika. 
 

Članak 9. 
Sukob interesa 

 
Sve osobe imenovane u člancima 7. i 8. ove Odluke, obvezne su potpisati izjavu o postojanju 
ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene, 
sukladno članku 80. Zakona.  
 

Članak 10. 
Završne odredbe 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 
KLASA:  406-01/18-01/1       
URBROJ:2137/02-02/03-18-      
Križevci,       
 

Gradonačelnik 
Mario Rajn, univ. bacc. math. 

 
 
Dostaviti: 

 Predsjedniku i zamjeniku predsjednika Povjerenstva iz članka 7. 

 Članovima Povjerenstva i njihovima zamjenicima iz članka 8.  

 Pismohrana 
 
 
 



 
 

Obrazloženje 
 
 
U Proračunu Grada Križevaca za 2018. godinu planirana je provedba EU projekta ''Cyclo-
Net'', za što su sredstva osigurana u okviru Razdjela 200 Upravni odjel za gospodarstvo i 
financije, Glave 20030 EU projekti, Programa Prekogranična suradnja, Kapitalnog projekta 
200501 Cyclo-Net. Najznačajnija aktivnost koju Grad Križevci planira provesti u okviru 
projekta ''Cyclo-Net'' tijekom 2018. godine odnosi se na izvođenje radova na izgradnji i 
modernizaciji biciklističkih staza, biciklističkog mosta i dionice pristupne ceste do vidikovca u 
Križevcima.  

 
Sukladno članku 6. stavku 1. točki 2. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 120/16), 
Grad Križevci je javni naručitelj te je stoga u svrhu sklapanja ugovora o javnoj nabavi za 
navedene radove dužan provesti postupak javne nabave. 

 
Prema projektantskim troškovnicima, procijenjena vrijednost nabave navedenih radova iznosi 
3.898.781,00 kuna bez PDV-a, stoga se sukladno članku 14. Zakona o javnoj nabavi radi o 
nabavi male vrijednosti. 

 
Prije početka postupka javne nabave, kako navodi članak 197. Zakona o javnoj nabavi, javni 
naručitelj obvezan je internom odlukom imenovati stručno povjerenstvo za javnu nabavu, 
koje priprema i provodi postupak javne nabave.  

 
Članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 
137/15 – ispravak i 123/17) propisuje da Gradonačelnik odlučuje o stjecanju i otuđivanju 
nekretnina i pokretnina jedinice lokalne samouprave i drugom raspolaganju imovinom u 
skladu s navedenim Zakonom, statutom jedinice i posebnim propisima te da može odlučivati 
o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, 
odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, 
Gradonačelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna. O stjecanju i otuđivanju 
nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od navedenih vrijednosti 
odlučuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. 

 
Slijedom navedenoga, predlažemo da Gradsko vijeće Grada Križevaca da suglasnost 
Gradonačelniku Grada Križevaca za donošenje Odluke o početku postupka i imenovanju 
stručnog povjerenstva za javnu nabavu radova na biciklističkim stazama, biciklističkom 
mostu i dionici pristupne ceste do vidikovca u Križevcima u okviru projekta ''Cyclo-Net'' 
HUHR/1601/2.1.1/1011 te provođenje cjelokupnog postupka javne nabave. 
  
 
 

Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti 

 
 
 


