
                             
             REPUBLIKA HRVATSKA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
          OPĆINA FERDINANDOVAC 
          OPĆINSKO VIJEĆE 
          KLASA: 406-01/22-01/18 

         URBROJ: 2137-15-22-6 

         Ferdinandovac, 7. rujna 2022. 

 

 Na temelju članka 4. stavak 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u 

Općini Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/22) i 

članka 31. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ 

broj 6/13, 1/18, 5/20. i 4/21), Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 17. sjednici održanoj 

7. rujna 2022. donijelo je 

 

O D L U K U 
o poništenju postupka Jednostavne nabave : 

 Gradnja i opremanje vanjskog vježbališta u  Ferdinandovcu,  
evidencijski broj nabave: 11/22 

 
 

I. 

 Ovo Odlukom poništava se postupak Jednostavne nabave Gradnja i opremanje 

vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu, evidencijski broj nabave: 11/22. 

II. 

 Postupak iz točke I. ove Odluke poništava se iz razloga što u roku za dostavu ponuda 

nije pristigla niti jedna ponuda. 

 

O b r a z l o ž e n j e 
  Naručitelj – Općina Ferdinandovac, Trg slobode 28, OIB: 49223263989  je sukladno 
članku 4. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Ferdinandovac 
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/22) proveo postupak 
Jednostavne nabave:  Gradnja i opremanje vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu, evidencijski 
broj nabave: 11/22. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 154.060,00 kuna (bez PDV-a). 
 Postupak Jednostavne nabave proveden je javnim prikupljanjem ponuda – objavom 
poziva na mrežnoj stranici naručitelja i putem aplikacije AGRONET. 
 



 Projekt Gradnja i opremanje vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu sufinancira se iz  
Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u sklopu 6. LAG-ovog Natječaja iz LRS LAG-
a za tip operacije 3.1.1.„Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih 
usluga za ruralno stanovništvo“, a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog 
razvoja.  
 Krajnji rok za dostavu ponuda, sukladno Pozivu za dostavu ponuda bio je 11. kolovoza 
2022. do 15,00 sati.  
 U roku za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda te je stoga odlučeno kao u 
izreci ove Odluke.  
 Zapisnik Povjerenstva za provedbu jednostavnih nabava Općine Ferdinandovac o 
pregledu i ocjeni ponuda prilaže se ovoj Odluci.  
 
 
 

                  PREDSJEDNIK:          
                                                                                           

                  Branko Patačko 
 
 
 
 
Prilog: 
 - Zapisnik Povjerenstva za provedbu jednostavnih nabava Općine Ferdinandovac o 
pregledu i ocjeni ponuda . 
 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 
1. općinski načelnik Općine Ferdinandovac,    
2. JUO Općine Ferdinandovac, 
3. Pismohrana. 


