
 
KLASA:400-01/19-01/01 

URBROJ:2189-40-2019-01 

Virovitica, 31.12.2019. 

 

Na temelju odredbe čl. 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 

120/16),  te članka  58. Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica od dana 20.12.2013. 

godine,  ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica dana 31.12.2019. godine donosi 

sljedeći  

 

PLAN NABAVE 

ZA POSLOVNU 2020. GODINU 

 

I. 

Ovim Planom nabave utvrđuje se poslupak javne nabave prema odredbama članka 12 

stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16). 

 

II. 

Plan nabave za 2020. godinu temelji se na Financijskom planu Dječjeg vrtića Cvrčak 

Virovitica za 2020. godinu.  

 

III. 

Naručitelj roba je Dječji vrtić CVRČAK Virovitica, Pejačevićeva 1, Virovitica.  

Matični broj Vrtića je 3105385, OIB – 09271529963. 

Roba će se nabavljati za poslovnu 2020. godinu. 

 

IV. 

Odgovorna osoba Naručitelja za predmetnu javnu nabavu je ravnateljica Sandra 

Moslavac. Odgovorna osoba odgovara za odabrani način nabave, za pripremu i 

provedbu postupka javne nabave sukladno važećim propisima. 

Ovlaštene predstavnike naručitelja imenovat će Odlukom ravnateljica Dječjeg vrtića 

Cvrčak Virovitica. 

Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja sudjeluju u pripremi i provođenju odabranog 

postupka javne nabave te daju prijedlog ravnatelju za odabir ponude. Nakon provedenog 

postupka nabave, ravnateljica donosi obavijest o odabiru najpovoljnije ponude. 

 

V. 

Predmet nabave su: namirnice za prehranu, materijali za čišćenje i održavanje objekata, 

potrošni materijal za djecu i odgojitelje, nabava uredskog namještaja, namještaja za 

dječje vrtiće, nabava uredske opreme i uređaja, te nabava ostalih stojeva, opreme  i 

uređaja. 

 

VI. 

Odabrani postupak javne nabave i zakonska osnova za provođenje postupka javne 

nabave: nabava čija je procijenjena vrijednosti manja od 200.000,00 kn bez PDV-a  za 

robu i usluge, odnosno manja od 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove, na temelju čl. 



12. stavak 1.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16). 

 

 

VII. 

Sredstva za nabavu osigurana su u Financijskom planu Vrtića za 2020. godinu. 

 

 

VIII. 

Za 2020. godinu po ovom Planu nabave provest će se postupci nabave kao u privitku. 

 

 

IX. 

Ovaj plan nabave objavit će se i na službenim Internet stranicama Dječjeg vrtića Cvrčak 

Virovitica i oglasnoj ploči Vrtića. 

 

X. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.     

   

        

           

             RAVNATELJICA 

 

           

              Sandra Moslavac                                                                                  


