
 
KLASA: 363-02/23-01/2  

URBROJ: 2182-9-23-8 

U Oklaju, 16. ožujka 2023. godine 

 

 

Na temelju članka 26. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Promina (Službeni vjesnik Šibensko-

kninske županije 07/18), Općinski načelnik donosi  

 

ODLUKU O ODABIRU 

 

I. 

U provedenom postupku jednostavne nabave radova – obavljanje komunalne djelatnosti održavanja 

nerazvrstanih cesta na području Općine Promina – ponovljeni postupak, Ev-12/23, odabire se Ponuda br. 

01-03/2023 od 15. ožujka 2023. godine tvrtke Grcić gradnja d.o.o., Grcići 16, Badanj, 22320 Drniš, OIB: 

68724438799, vrijednosti 2.610,70 eura bez PDV-a te ukupne vrijednosti 3.263,38 eura s PDV-om kao valjana 

ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom cijenom. 

 

II. 

Ova Odluka dostavit će se svim ponuditeljima te će se objaviti na internet stranici Općine Promina. 

Po objavi ove Odluke Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti okvirni sporazum u trajanju od dvije 

godine te će se za svaku godinu sklopiti ugovor o jednostavnoj nabavi radova radi kojih je proveden postupak. 

 

Obrazloženje:  

Naručitelj Općina Promina, Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj, OIB: 79734182959 uputio je poziv za dostavu 

ponuda neograničenom broju subjekata objavom na službenoj internet stranici općine Promina dana 28. veljače 

2023. godine. 

Do isteka roka za dostavu ponuda zaprimljene su 3 (tri) ponude gospodarskih subjekata kojima je upućen poziv 

i to: 

- Ceste Šibenik d.o.o., Velimira Škorpika 27, 22000 Šibenik, OIB: 26591133102 

- Upravitelj-Knin d.o.o., Vukovarska 2, 22300 Knin, OIB: 80011142141 

- Grcić gradnja d.o.o., Grcići 16, Badanj, 22320 Drniš, OIB: 68724438799 

 

Po provedenim postupcima otvaranja te pregleda i ocjene ponuda ovlašteni predstavnici Naručitelja utvrdili su 

da zaprimljena ponuda ponuditelja Grcić gradnja d.o.o., Grcići 16, Badanj, 22320 Drniš, OIB: 68724438799 

u potpunosti ispunjava uvjete iz Poziva te je utvrđeno je da je ponuda navedena u izreci Odluke prihvatljiva, 

prikladna i pravilna ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom cijenom, slijedom čega su Općinskom načelniku 

predložili da se ista odabere, što je i prihvaćeno. 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: 

Protiv ove odluke žalba nije dopuštena.  

 

                                                                         Općinski načelnik: 

                                                                                  Tihomir Budanko 


