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Općinski načelnik Općine Maruševec na temelju članka 24., a u svezi članka 23. Pravilnika o 

provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 24/17 

i 7/19)   u predmetu jednostavne nabave radova za predmet nabave: Rekonstrukcija sportske 

građevine (nogometno igralište)  pokrenutom 31. siječnja 2019. godine, donosi 

 

  

                                                         O B A V I J E S T 

o poništenju postupka jednostavne nabave za predmet nabave: 

REKONSTRUKCIJA SPORTSKE GRAĐEVINE 

 (NOGOMETNO IGRALIŠTE) 

 Evidencijski broj nabave: JN-20/19 

 

1. Poništava se postupak jednostavne nabave za predmet nabave: Rekonstrukcija 

sportske građevine (nogometno igralište)  pokrenut 31. siječnja 2019. godine. 

  

2. Obavijest o poništenju postupka objaviti će se na isti način kao i poziv za dostavu  

            ponuda – objavom na Internet stranici Općine Maruševec www.marusevec.hr . 
 

 

                                              Obrazloženje: 

Temeljem Odluke općinskog načelnika o početku postupka jednostavne nabave radi odabira 

najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave: Rekonstrukcija sportske građevine (nogometno 

igralište), KLASA: 620-08/19-01/01, URBROJ: 2186-017/19-01 od 31. siječnja 2019. godine, 

Općina Maruševec provela je postupak jednostavne nabave, evidencijski broj nabave: JN-

20/19. 

Poziv za dostavu ponuda objavljen je 1. veljače 2019. godine na Internet stranici Općine 

Maruševec www.marusevec.hr   link: http://www.marusevec.hr/javna-nabava/  

Kao najpovoljniji ponuditelj u provedenom postupku jednostavne nabave odabran je 

ponuditelj Hortikultura, obrt za uređenje i održavanje zelenih površina, vl. Marko Peharda, G. 

Krkleca 80, Donje Ladanje, 42243 Maruševec. 

Budući da su u međuvremenu Općini Maruševec kao naručitelju postale poznate okolnosti 

zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva za dostavu ponuda da su bile 

poznate prije pokretanja postupka jednostavne nabave (obveza objave poziva na dostavu 

ponuda putem sustava AGRONET),  naručitelj je odlučio da treba poništiti provedeni 

postupak  jednostavne nabave, a sukladno članku 23. Pravilnika o provedbi postupaka 

jednostavne nabave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 24/17 i 7/19) donošenjem 

obavijesti o poništenju postupka jednostavne nabave za predmet nabave – Rekonstrukcija 

sportske građevine (nogometno igralište) – Evidencijski broj nabave JN-20/19. 
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Temeljem svega navedenog, a sukladno člancima 23. – 25.  Pravilnika o provedbi postupaka 

jednostavne nabave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 24/17)  odlučeno je kao u 

izreci ove Obavijesti.  

     

 

 

                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                     Damir Šprem 

 

 
 

 

 

 

 


