
Na temelju članka 28.  Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) a sukladno financijskom planu ustanove za 2017.godinu, ravnateljicaD.V.-S.I. PETAR Pan Vodnjan-

Dignano po ovlaštenju Upravnog vijeća dana 23.01.2017.  donosi 

PLAN NABAVE  za 2017. godinu 

JEDNOSTAVNA NABAVA 

- robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti veće od 20.000., a manje od 200.000,00 kuna i radova procijenjene 
vrijednosti veće od 20.000., a manje od 500.000,00 kuna 

 
Evidencijski 

broj 
Naziv robe/usluga/radova Procijenjena 

vrijednost 
bez PDV-a 

Planirani 
početak 

postupka 

Planirano trajanje 
Ugovora/narudžbenice 

NAPOMENA 

 Uredski i potrošni materijal 40000 siječanj 12 mj  

 Papirnata konfekcija 24000 siječanj 12 mj  

 Sredstva za čiščenje i higijenu 48000 veljača 12 mj  

 Mliječni proizvodi 70000 veljača 12 mj  

 Svježe meso 13000 travanj 12 mj  

 Voće 44000 siječanj 12 mj  

 Povrće i krumpir 46000 siječanj 12 mj  

 Kruh i kolači 50000 siječanj 12 mj  

 Ostali prehrambeni proizvodi 75000 veljača 12 mj  

 Didaktički materijal - igračke 80000 Siječanj ug i 
tijekom god. 

Ugovor + narudžbe poj.  

 Električna energija opskrba 75000 lipanj   

 Mrežarina 65000 lipanj   

 Motorni benzin i dizel gorivo 24000 travanj 24 mj.  

 Lož ulje 60000 siječanj 12 mj  

 Plin 35000 travanj 12 mj  

 Usluge telefona i mobitela 20000 siječanj 24 mj  

 Računovodstvene i knjigovodstvene usluge 36000 veljača 12 mj  

 Zdravstvene usluge-periodički pregledi radnika 42000 svibanj jednokratno  

 

 



 
Plan nabave objavljuje se  na internetskim stranicama u roku 60 dana od dana donošenja proračuna. 

Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu objavljuju se na internetskim stranicama u roku od 8 dana od dana donošenja. 
D.V-S.I. Petar pan Vodnjan-Dignano, kao javni naručitelj, dužan je Upravi za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva dostaviti 

podatke o svojim internetskim stranicama na kojima je objavljen Plan nabave, te svaka kasnija izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu. 

Čelnik je dao izjavu  da nema gospodarskih subjekata s kojima D.V.-S.I. Petar Pan Vodnjan-Dignano kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore 

o javnoj nabavi. 

 

U Vodnjanu, 23 siječanj 2017. 

 

Klasa: 400-05/17-01/04            RAVNATELJICA: 

Ur.broj:2168-04-08-02-4 

                            Daniela Vitasović-Uršić,v.r. 

 

 


