
 
 

 
 

 
 
KLASA:361-01/21-01/1 
URBROJ: 2182/9-21-7 
Oklaj, 12.04.2021 

 

        

Na temelju članka 303. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/16) i članka 30. 

Pravilnika o provedbi jednostavne nabave („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 07/18) 

Načelnik Općine Promina, Tihomir Budanko - odgovorna osoba naručitelja, donosi 

 

ODLUKU 

o poništenju 

 

1. Podaci o javnom naručitelju:  

OPĆINA PROMINA  

Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj, OIB:79734182959 

2. Predmet nabave: 

REKONSTRUKCIJA ZELENE POVRŠINE SA SANITARIJAMA I PJEŠAČKO KOLNE 

STAZE/PRILAZ 

− Broj objave iz Agroneta: ID 17689 

− Evidencijski broj nabave: 16/21 

Predmet nabave financiran je: Ugovor o financiranju - Posebni uvjeti koji se na primjenjuju na 

projekte financiranje iz tipa operacije 7.4.1. "Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje 

lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne 

aktivnosti te povezanu infrastrukturu" koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) 

odabranih LAG -ova unutar podmjere 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije" KLASA: 

440-12/19-19-02/0555, URBROJ: 343-1603/01-20-003) potpisan između Agencije za plaćanja u 

poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Općine Promine, te Proračun Općine Promina 

3. Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 

Procijenjena vrijednost nabave je 496.000,00 kn (bez PDV-a) 

4. Obrazloženje razloga za poništenje postupka javne nabave: 

Postupak se poništava sukladno članku 298. ZJN 2016, stavku 1, točka 9.: cijena najpovoljnije 

ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, osim ako javni naručitelj ima ili će imati 

osigurana sredstva. 

Sukladno članku 295. ZJN 2016, Javni naručitelj obvezan je odbiti ponudu za koju, na temelju 

rezultata pregleda i ocjene ponuda i provjere uvjeta iz članka 291. ovoga Zakona, utvrdi da je 
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nepravilna, neprikladna ili neprihvatljiva te na temelju kriterija za odabir ponude odabire ponudu 

ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu. 

Sukladno članku 3. ZJN 2016, točka 13., neprihvatljiva ponuda je svaka ponuda čija cijena prelazi 

planirana, odnosno osigurana novčana sredstva naručitelja za nabavu. 

Sukladno članku 29. st. 2. t.3. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave („Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije“, broj 07/18) javni naručitelj zadržava pravo poništiti postupak 

jednostavne nabave ako je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, 

osim ako naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva. 

Obrazloženje: Zaprimljena ponuda prelazi planirana (procijenjenu vrijednost nabave), odnosno 

osigurana novčana sredstva naručitelja za nabavu. 

Uputa o pravnom lijeku: 

Nije primjenjivo, riječ je o postupku jednostavne nabave, te sukladno članku 31. Pravilnika o 

provedbi jednostavne nabave („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 07/18) žalba 

nije dopuštena. 

5. Odluka o poništenju postaje izvršna dostavom odluke ponuditelju. 

 

 

 

 

NAČELNIK: 

 

Tihomir Budanko 

 

 


