
Klasa: 002-01/16-01/01 

Ur.broj:2133/06-01/16-07 

 

 Na temelju članka 9 točka 14  Odluke o provođenju postupka  nabave bagatelne  

vrijednosti „Službeni glasnik Općine Barilović broj:05/14“ i članka 32 Statuta Općine 

Barilović “Službeni glasnik Općine Barilović broj:02/09 i 01/13” Općinsko vijeće Općine 

Barilović na svojoj 18 sjednici održanoj  17.06.2016 godine donijelo je slijedeću: 

 

ODLUKU 

o odabiru 

 

1. Odabire se kao najpovoljnija ponuda ponuditelja  Odvjetnik Hrvoje Medarić iz Karlovca, 

Mažuranićeva obala 2/I na iznos od 190.000,00 kuna / bez pdv/ sa pdv na iznos od  

237.500,00 kuna. 

Podaci o javnom naručitelju: Općina Barilović, Barilović bb, OIB:20647441417 

Predmet nabave: Pružanje usluga odvjetnika i pravnog zastupanja u postupcima / kazneni i 

prekršajni postupak, parnični postupak, ovršni postupak, izvanparnični  postupak te 

zemljišnoknjižni postupak. 

 

Evidencijski broj nabave:  E-BAG-05/2016 

Procijenjena vrijednost nabave:  190.000,00 kuna / bez pdv/. 

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi  usluga je: 

Odvjetnik Hrvoje Medarić iz Karlovca, Mažuranićeva obala 2/I 

Razlog odabira: 

Ponuda ponuditelja, Odvjetnik Hrvoje Medarić iz Karlovca, Mažuranićeva obala 2/I   

najpovoljnija po kriteriju / najniža cijena/, pravilna, prihvatljiva i prikladna / valjana/ ponuda. 

Izrađena je u skladu s Pozivom za dostavu ponuda za nadmetanje, dostavljeni su svi traženi 

dokazi o nepostojanju razloga za isključenje, traženi dokazi sposobnosti i ostali dokumenti 

sukladno Pozivu, po cijeni koja nije veća od planiranih sredstava te ponuda u cijelosti 

odgovara potrebama naručitelja u odnosu na traženi predmet nabave. 

Razlog za isključenje ponuditelja: Ne postoje razlozi za isključenje ponuditelja. 

Razlog za odbijanje ponude: Ne postoje razlozi za odbijanje ponude. 

Rok mirovanja : Ne primjenjuje se 
 

 2. Sredstva iz točke 1 ove Odluke teretit će Proračun Općine Barilović za 2016 

godinu. 

 

 3. Po izvršnosti ove Odluke zaključit će se Ugovor o  nabavi usluga  s 

ponuditeljem  Odvjetnik Hrvoje Medarić iz Karlovca, Mažuranićeva obala 2/I. 

 

 

 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službeni 

glasnik Općine Barilović“ 

 

 

Načelnik Općine Barilović                          Predsjednik Općinskog vijeća 

Dražen Peraković                Ivan Milašinčić  

 



 

 

                                                                           


